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‘Met plezier naar een hoger plan’ 

Missie 
In 2022 wordt elk jeugdlid van vv RSC 
begeleid-getraind-gecoacht door een 

competente trainer-coach 

Kwaliteit – Plezier - Prestatie 

Visie 
Wij willen dat elke trainer-coach binnen de 

vereniging zich binnen zijn functie verder kan 
bekwamen  ontwikkelen 

Vv RSC : 
Vv RSC is de grootste vereniging in de regio. Gastvrij 

en iedereen is welkom bij  deze mooie vereniging van 
ongeveer 550 leden (50 vrouwen) 

Vv RSC vrijwilligers: 
Vv RSC heeft veel leden, maar te weinig vrijwilligers. 

We verwachten van iedereen dat ze zich inzetten voor 
vv RSC om samen nog meer voetbalplezier te hebben  

Vv RSC accommodatie: 
Vv RSC heeft een verouderde accommodatie. We gaan 
stap voor stap de accommodatie verbeteren naar de 

wensen van deze tijd. 

Vv RSC  gezond: 
Vv RSC streeft naar een gezonde kantine en rookvrij 

beleid in 2019 
 

Vv RSC vrouwenvoetbal: 
Vv RSC mannen en vrouwen voetbal zijn bij vv RSC 

geïntegreerd. Er wordt hierin geen onderscheid 
gemaakt in de organisatiestructuur 

Vv RSC jeugdopleiding: 
Vv RSC is een club die wil opleiden. Spelers, trainers, 

leiders, scheidsrechters, scouts, coördinatoren krijgen 
de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 



KaderBeleid 2019-2022 Missie 
In 2022 wordt elk jeugdlid van vv RSC 
begeleid-getraind-gecoacht door een 

competente trainer-coach 

Visie 
Wij willen dat elke trainer-coach binnen de 

vereniging zich binnen zijn functie verder kan 
bekwamen  ontwikkelen 

Vv RSC maakt werk van Trainersbegeleiding 
https://sportplezier.nl/content/2017/03/170314_trainersbegeleiding
_2021 
 
 
 

5 voordelen van trainersbegeleiding: 
1. Trainers blijven zich ontwikkelen 
2. Betere voetbaltraining 
3. Meer plezier voor trainers en voetballers 
4. Trainers blijven langer bij de club 
5. Ouders waarderen de club nog meer 

Zo kan je aan de slag met 
kinderen met bijzonder gedrag 

Heldere en 
duidelijke structuur 

https://sportplezier.nl/content/2017/03/170314_trainersbegeleiding_2021
https://sportplezier.nl/content/2017/03/170314_trainersbegeleiding_2021
https://sportplezier.nl/content/2017/03/170314_trainersbegeleiding_2021
https://sportplezier.nl/content/2017/03/170314_trainersbegeleiding_2021


Voetbaltechnisch Jeugdkader vv RSC   

KNVB 

 

 

De leider-trainer-coach die in bezit is van het 
KNVB-diploma UEFA-C of hoger 

 

De leider-trainer-coach die in bezit is van het 
KNVB-diploma pupillen- en/of Juniorentrainer 

 

De leider-trainer-coach die in bezit is van het 
KNVB-certificaat  JVTC (Jeugdvoetbal Trainer-
Coach) 

 

De leider-trainer-coach die al interne begeleiding 
/ scholing heeft ontvangen 

 

De leider-trainer-coach die al enkele jaren actief 
is, maar weinig tot géén begeleiding / scholing 
heeft ontvangen 

 

De voetbalouder / junior die voor het eerst een 
groep jeugdvoetballers gaat begeleiden-trainen-
coachen 
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‘Met plezier naar 
een hoger plan’ 

Doelstelling: 
…moet een bijdrage leveren om de 
samenwerking en (organisatorische) 
integratie tussen spelers, leiders, trainers, 
commissies en bestuur te ondersteunen. 
 

...moet realiseerbaar zijn en passen binnen 
het sportieve beleid en de cultuur van vv RSC 

Kwaliteit- Plezier - Prestatie 

Doelstelling: 
...moet bijdragen aan plezier en ontwikkeling 
van voetbalkwaliteit van alle voetballende 
leden / voetbaltechnische kaderleden 

Vv RSC: 
Vv RSC vindt de volgende waarden erg belangrijk bij 

het begeleiden van jeugdspelers: 
- Respect 
- Eigen verantwoordelijkheid 
- Plezier 

Vv RSC jeugdkader  krijgt begeleiding- / 
scholingsmomenten aangeboden 

 Vv RSC Ontwikkeling 
Het doel is het voetbaltechnisch jeugdkader binnen 

vv RSC verder te ontwikkelen. Dit afgestemd op 
aanwezige kwaliteit 

Opleiden: 
Vv RSC is een club die wil opleiden. Spelers, trainers, 

en leiders krijgen de mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen. Opleiden staat centraal 

Samenwerken: 
We proberen teams zoveel mogelijk tegelijkertijd te 
laten trainen. Dit om de onderling samenwerking zo 

optimaal mogelijk te laten zijn 

Communicatie: 
We verwachten van onze trainers dat er onderling 

afstemming is over opleiden van de speelster 
(talenten) en afstemming over speelwijze 



Status januari 2019 

Samenwerken

Opleiden

Samenwerken

Communicatie

Opleiden

Actueel: 
Competenties aanwezig voetbaltechnisch jeugdkader 
Wensen / eisen vv RSC? 
 
 
Start seizoen 2018-2019 
- ‘de Aftrap’ (Informatiebijeenkomst voor jeugdkader) +ouders? 
- KNVB Thema-avond ‘Wat is voetbal?’ 
- ‘KNVB Avond RINUS op de club’ 
 
 
Start seizoen 2019-2020: 
Aanbieden van: 
- Idem 2018-2019 
- Module JVTC 
- Pupillentrainer en/of Juniorentrainer 
 

 

LEEFTIJDSCATEGORIE GEDIPLOMEERDE TRAIN-

COACHES 

NAAM+DIPLOMA 

O19  TC II 

MO19   

O18   

O17 TC III 

MO17   

O16   

O15  TC III 

MO15   

O14   

O13 

MO13   

O12   

O11   

O10   

O9   

O8   

O7   

O6   

MINIPUPILLEN   



Vv RSC heeft in haar beleidsplan opgenomen dat … 
 
Het doel is…………. 
 
Vv RSC gaat dit doen middels 3 pijlers: 
 
• Kwaliteit 
• Plezier 
• Prestatie 

 
 

Opm: de aanpak van het programma is altijd gericht op een geïntegreerde aanpak 
selectie/niet-selectie, voor meiden/jongens en vrouwen/mannen. 
 

Opleiden 
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WAAROM? 



Opleiden: 
Met plezier beter leren voetballen! 
 
De jeugdopleiding is voor vv RSC essentieel 
omdat de vereniging wil werken met ”eigen 
jeugd”.  
 
• Jeugdspelers opleiden om door te kunnen 

stromen naar de hogere seniorenteams  
• Door de jeugdopleiding verder te 

ontwikkelen meer rendement te halen uit 
de Jeugdopleiding. 

• Alle spelers beter maken, minimaal 2x 
training aanbieden met daarvoor de juiste 
trainers en oefenstof. 

 

Samenwerken 

Opleiden 

Samenwerken 

Communicatie 

Opleiden 

KaderBeleid 2019-2022 

Communicatie: 
Communiceren geeft voor iedereen duidelijkheid! 
 
• Voor vv RSC is voor elk onderdeel binnen de vereniging communicatie van ontzettend 

groot belang. 
• Wie overlegt met wie: Wanneer de interne samenwerkingsverbanden zijn vastgesteld, 

kunnen er goede afspraken gemaakt worden 

 

Samenwerking: 
Samen beter leren voetballen! 
 
Samenwerken is voor vv RSC essentieel om de 
“eigen jeugd” beter te leren voetballen.  
 
• Centraal (TC) worden de afspraken gemaakt 

om de ontwikkeling en samenwerking van 
jeugd te begeleiden 

• Samenwerken is leuk en heeft als 
onderliggend doel elkaar te versterken 

• Samenwerking gaat breder dan vv RSC . 
Samenwerking wordt gezocht met KNVB, 
opleidingsinstituten en andere 
voetbalverenigingen 

WAT? 



Kwaliteit: 
Een soepel draaiende jeugdafdeling leidt ertoe 
dat met relatief beperkte inspanningen goede 
resultaten kunnen worden behaald. 
Dit draagt bij aan een positief beeld van de 
vereniging vv RSC. 
 

 
 

 

Samenwerken 

Opleiden 

Kwaliteit 

3 pijlers 

Prestatie: 
Hier komen de hoogste sportieve ambities van de vereniging samen met de kwaliteiten 
van onze jeugdige talenten. 

 

Plezier: 
Vv RSC is een amateurvereniging die grotendeels 
draait op vrijwilligers. Daarom is het belangrijk 
dat alle betrokkenen, spelers en niet-spelers, op 
plezierige wijze met het jeugdvoetbal binnen de 
club bezig zijn. 
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HOE? 

Plezier 

Prestatie 



WIE 

4. Ontwikkeling voetbaltechnisch jeugdkader 

3 pijlers 

Kader 

THEMA Actie WANNEER (gereed) WAT WIE 

Jeugdkader Ontwikkelen       

  individueel niveau 
omhoog 

      

  individueel niveau 
omhoog 

      

  Ontwikkeling       

  Ontwikkeling       

  

Niveau trainers omhoog 
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3 pijlers 

• Opleiden: Met plezier beter leren voetballen! 
• Samenwerking: Samen beter leren voetballen! 
• Communicatie: Communiceren geeft voor iedereen duidelijkheid! 

Hulpmiddel 

Willen 
Weten 
Snappen 
Kunnen 
 
Borgen 

Ondersteuning 

Praktijk 

Belangrijk! 
• Beleid beschikbaar 
• Organisatie – wie is wie, wie doet wat 
• Informatie delen 

 

Methodiek 
Oefenstof 
Uniforme aanpak 

Wat gaan we doen? 
Hoe gaan we het doen? 
- Opvang / begeleiding 
- JVTC (KNVB) 
- Thema-avonden 

Ondersteuning 
Begeleiding 
Feedback 

ALLE TRAINERS T/M O19 (Meisjes/Jongens) 
augustus t/m juni 


