
Doel, werkzaamheden en structuur van de TC van Redichem. Wat verwachten wij van 
elkaar en hoe komen de teamindelingen tot stand? 

DOEL 

Het ontwikkelen en uitvoeren van, en toezicht houden op het door de vereniging te voeren 
technisch en sociaal beleid waarbij wordt bijgedragen aan de missie en visie van Redichem 
en uitgangswaarden van de TC. 

Missie van Redichem: C.V.V. Redichem, herkenbaar anders 

Bij de voetbalvereniging C.V.V. Redichem is voor een ieder een plaats. Als je met plezier wilt 
voetballen in een respectvolle en veilige omgeving dan is Redichem als vereniging anders 
dan anderen. Wij doen er alles aan om de betrokkenheid van de leden ten opzichte van 
elkaar te vergroten. Je ontmoet vriendschap in het veld en daar buiten. Wij staan voor 
persoonlijke aandacht en bovenal stellen wij het op prijs dat een ieder plezier heeft in zijn 
sport en dat niemand buiten de boot valt. Je voetbalt immers het sterkst in een hecht team. 
Redichem staat voor een aantal waarden en normen en verwacht van ieder lid deze te 
eerbiedigen. Zo stellen wij dat een ieder sportief kan presteren in een gezellige en 
mensgerichte vereniging. Wij voelen ons maatschappelijk betrokken en dragen daarin onze 
verantwoordelijkheid. Ontmoet de warmte van Redichem. 

Wat vinden wij als TC belangrijk: 

 dat iedere speler zich ontwikkelt op zijn of haar eigen niveau; 
 dat met plezier de voetbalsport wordt beoefend; 
 dat voetbal bovenal een teamsport is en het teambelang voorop staat (samen sterk);  
 dat er met fatsoen, wederzijds respect en waardering met elkaar wordt omgegaan;  
 dat de prestatie niet ten koste mag gaan van het individueel uitsluiten van spelers, iedere 

speler (ongeacht de voetbalcapaciteiten) heeft evenveel recht om te spelen; 
 wisselspelers spelen minimaal ¼ wedstrijd en het liefst ½ wedstrijd. 

Aan de spelers, trainers en begeleiders de uitdaging om met wat Redichem belangrijk vindt 
zorgvuldig om te gaan. Respect in woord en gedrag voor de tegenstander, medespeler en 
scheidsrechter is een kernwaarde bij Redichem. De trainers en begeleiding zorgen ervoor dat 
spelplezier, samenwerking en sportiviteit bij alle spelers in zijn of haar team wordt bevorderd. 
Dit doen de leiders en trainers door positieve coaching; “goed gedaan” werkt veel beter dan 
“slecht gedaan”. Racisme, grof en negatief taalgebruik, kleineren of vernederen van anderen 
in woord en of gebaar, ruzie maken en vernielingen aanrichten aan andermans spullen wordt 
niet getolereerd bij Redichem. (Voetbal)geweld en het niet fatsoenlijk en respectvol omgaan 
kan leiden tot schorsing van spelers, het stop zetten of opschorten van begeleidings- en / of 
trainingsactiviteiten en in ernstige situaties tot uitsluiting van het lidmaatschap bij Redichem 
(Zie ook de gedragscode van Redichem). 

De TC en structuur 

Het zijn vrijwilligers die uitvoer geven aan de taken ven de TC. De leden van de TC houden 
bij de te nemen beslissingen rekening met de missie en visie van Redichem en naast 
voetbaltechnische aspecten ook met sociale en persoonlijke aspecten van individuele 
spelers. Het pallet van de diverse aspecten maakt dat te nemen beslissingen een 
acceptabele balans voor de TC dienen te zijn van de genoemde aspecten. Zorgvuldigheid 
staat voorop en besluiten van de TC zijn bindend en dienen daarom gerespecteerd en 
uitgevoerd te worden. Leiders en trainers ondersteunen en helpen de TC bij de uitvoer van 
het beleid. Communicatie is van groot belang. De leden van de TC bespreken voor de nieuwe 



competitie indeling, tussentijdse wijzigingen en aanvullingen (nieuwe leden) met een van de 
trainers en indien van toepassing met een van de leiders van het betreffende elftal. De leden 
van de TC zijn bereikbaar voor overleg die betrekking heeft op taken die zijn neergelegd bij 
de TC. Bij problemen, onduidelijkheden en of vragen kan contact worden opgenomen met de 
TC. Rekening houdend met de beschikbare tijd bij een lid van de TC (zijn vrijwilligers met een 
eigen verantwoordelijke dag invulling) wordt bij voorkeur een afspraak gemaakt voor een 
(telefonisch) gesprek. Stuur, indien mogelijk, een mail aan de betreffende coördinator met 
daarin het te bespreken onderwerp, de voor te stellen oplossing of benadering van het 
onderwerp en datum voor overleg. 

De TC bestaat uit een voorzitter, een coördinator jeugdzaken en een aantal coördinatoren die 
elk verantwoordelijk zijn voor een aantal teams. Het kan voorkomen dat er meerdere functies 
door één persoon ingevuld worden. De TC (bij voorkeur de voorzitter) legt verantwoording af 
aan het bestuur van Redichem. 

Nieuwe leden voor de TC worden door de bestaande leden geworven. Besluitvorming over 
de aanstelling van nieuwe leden gebeurt door de zittende TC. 

Beleid nieuwe leden 

Nieuwe leden die zich aanmelden bij de ledenadministratie worden doorgegeven aan Ton 
van de Bovenkamp. Potentiele leden vanaf de leeftijdscategorie 13 jaar worden voorgelegd 
aan de TC. Afhankelijk van de leeftijdscategorie neemt de betreffende coördinator contact op 
met het nieuwe lid voor een afspraak om een kennismaking gesprek aan te gaan. Indien van 
toepassing wordt op prijs gesteld dat daarbij een of beide ouders / verzorgers ook aanwezig 
is. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gesproken over de verwachtingen van het 
potentiele nieuwe lid (ouders/verzorgers) en uitleg gegeven over het beleid van de TC en 
Redichem. Indien beide partijen elkaar kunnen vinden dan wordt contact opgenomen met de 
andere leden van de TC en vervolgens met de trainer van het elftal waar het nieuwe lid 
mogelijk komt meetrainen. Nieuwe leden die na de start van de competitie en indeling zich 
aanmelden trainen in principe eerst een paar maal mee. De coördinator geeft terugkoppeling 
aan het nieuwe lid (ouders/verzorgers) en ledenadministratie. Het nieuwe lid wordt pas 
aangemeld bij de KNVB nadat de TC akkoord is gegaan. 

 

Wat kunt u van de TC verwachten 

 Bij de senioren heren wordt de selectie van het eerste en tweede elftal in overleg met de 
betreffende trainers en de coördinator ‘senioren’ bepaald. Voor selectie elftal senioren 
dames is dit het resultaat tussen de trainer(s) en de coördinatoren dames voetbal. De 
klasse indeling is het gevolg van handhaving, promotie of degradatie. De indeling van de 
overige seniorenelftallen geschied in lijn met de gebruikelijke werkzaamheden van de TC.  

 Voor de start van het nieuwe voetbalseizoen worden de teamindelingen samengesteld en 
bepaald de TC in welke klasse het team uitkomt (zie uitgangspunten teamindeling). 
Vervolgens worden de teams aangemeld bij de KNVB. 

 Per leeftijdscategorie kan vanaf de elftallen (vanaf O13) een prestatieteam worden 
samengesteld. 

 Gedurende het voetbalseizoen kunnen door de TC wijzigingen worden doorgevoerd in de 
samenstelling van een team en daarbij behorende klasse-indeling. 

 Per team coördineert de TC de aanstelling van trainer(s) en leider(s) (afhankelijk van het 
aantal vrijwilligers). Uitzondering hierop zijn het eerste en tweede senioren elftal en indien 
van toepassing J0 19-1.  

 De TC onderhoud gedurende het voetbalseizoen contacten met trainers en leiders 
(leidersvergaderingen aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen en minimaal twee 
gedurende het voetbal seizoen).  



 Ter ondersteuning van de communicatie is er per categorie binnen de TC een 
aanspreekpunt voor spelers, trainers, leiders en ouders/verzorgers. 

 De TC begeleidt stagiaires en coördineert bij welk team en trainer er invulling wordt 
gegeven aan de stage opdracht.  

 Bij discussiepunten neemt de TC een definitief besluit en deze is bindend voor alle 
betrokkenen. 
 

Uitgangspunten teamindeling 

De indeling van teams valt onder verantwoordelijkheid van de TC. Dit betekent dat de 
indeling voor het nieuwe seizoen (maar ook mutaties op eerdere indelingen) pas een feit zijn, 
zodra de TC formeel haar goedkeuring heeft gegeven. Ter voorbereiding op de indeling 
wordt overlegd met trainers en leiders (leidersvergaderingen). Trainers en leiders kunnen 
GEEN toezeggingen doen over de indeling van spelers in een team of tussentijdse 
wijzigingen (spelersmutaties). 

 De leden van de TC houden bij het samenstellen van de teams rekening met de missie 
en visie van Redichem. Naast voetbaltechnische aspecten spelen ook sociale en 
persoonlijke aspecten van individuele spelers een rol. Het pallet van de diverse aspecten 
maakt dat te nemen beslissingen een acceptabele balans voor de TC dienen te zijn van 
de hiervoor genoemde aspecten. De teamprestatie is erbij gebaat dat individuele spelers 
de kans krijgen zich sociaal en voetbaltechnisch optimaal te ontwikkelen.  

 Vanaf de leeftijdscategorie O13 kan bij voldoende mogelijkheden een prestatieteam 
worden geformeerd. Voetbaltechnische aspecten van individuele spelers wegen bij het 
samenstellen van een prestatieteam zwaarder.  

 Tot en met de leeftijdscategorie O13 worden de teams in principe ingedeeld naar 
geboortejaar. 

 Bij de teamindeling wordt rekening gehouden met de ideale teamgrote (bijvoorbeeld: O8 
t/m O10, 8 spelers; O11 & O12, 10 spelers en elftallen, maximaal 16 spelers).  

 De indeling van nieuwe spelers/speelsters gebeurt op volgorde van aanmelding. Bij het 
later lid worden bestaat de kans dat er in eerste instantie alleen meegetraind kan worden 
alvorens er wedstrijden kunnen worden gespeeld (met name als de ideale/maximale 
teamgrote al bereikt is). 
 

Schema teamindeling nieuw seizoen 

Onderstaand het schema met betrekking tot het komen van de teamindeling voor het nieuwe 
seizoen:  
 
Inventarisatie beschikbare spelers   April 
Inventarisatie beschikbare leiders en trainers   April 
Raadplegen trainers en leiders (leidersvergadering)  April/Mei 
De voorlopige indeling wordt voorgelegd aan trainers/leiders  Juni 
Het resultaat van de voorlopige indeling wordt gedeeld met de leiders  Juni 
Plaatsing van de voorlopige indeling op de website van Redichem  Eind Juni 
Doorgeven teams en klasse-indeling aan KNVB  Eind Juni 
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