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1. Inleiding Technisch Jeugdbeleidsplan  
 
Voor u ligt het Technisch Jeugd Beleidsplan (hierna te noemen TJB) 2021-2025. 
In dit TJB is beschreven we wat we willen bereiken met de jeugd van FC Right-OH en 
Inzichtelijk is hoe de club op voetbaltechnisch gebied is gestructureerd. 
 

Wat zijn onze doelstellingen/verwachtingen van spelers, trainers/leiders en de club in 
het algemeen. U kunt lezen waarom we iets willen, hoe we dat doen en hoe we dit 
gaan borgen.  
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
De kernwaarden van Right-Oh lopen als een rode draad door dit plan heen.  
Deze waarden zijn continu de onderleggers voor de keuzes die we maken. 

 
Het meest actuele TJB is altijd te vinden op de website van F.C. Right-oh.  
Let op versie onderaan de pagina. 
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1.1. Goed om te weten: 
 

• Het TJB is samengesteld door een werkgroep van het bestuur en de 
Technische Commissie Jeugd (hierna te noemen TC) van FC RIGHT-OH. 

• Het bestuur zal bij uitvoering van dit TJB, daar waar mogelijk, financiële 
ruimte/faciliteiten, conform gemaakte afspraken, beschikbaar stellen.  

• Na goedkeuring van het Hoofd Bestuur (hierna te noemen HB) zal dit 
beleidsplan, bij voldoende beschikbaar middelen, geïmplementeerd worden 

in de jeugdafdeling per seizoen 2021-2022 en zal 5 seizoenen gelden. 
• De TC wordt geacht zorg te dragen voor een juiste uitvoering van het TJB en is 

als zodanig ook de medebewaker van het TJB binnen de vereniging.  

• Het TJB kan jaarlijks geactualiseerd en/of aangepast worden. 

2. Technische Commissie Jeugd (TC Jeugd) 
 

2.1. De kerntaak. 
 
De kerntaken van de Technische Commissie Jeugd is in het algemeen:  

 
De belangen behartigen van het jeugd, meiden en damesvoetbal van F.C. Right-oh  

zowel binnen als buiten de vereniging. 

Om deze opdracht tot uitvoering te brengen willen we dit benaderen vanuit 
taakomschrijvingen i.p.v. functiebeschrijvingen. 

Deze taakbenadering heeft de volgende voordelen: 

• Het zorgt voor een structuur waarbij losse taken makkelijker zijn te verdelen 
en uit te wisselen.  

• Het bevordert de flexibiliteit van de organisatie en uitvoering.  

• Het stimuleert een laagdrempelig instap 

De TC komt bijeen zo vaak als nodig bijeen om het TJB  uit te voeren.  
Gemiddeld 1 x per 6 weken. 
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2.2. Taken Technische Commissie: 
organisatie 

              

1 
voorzitter  

2 
secretaris  

3 

technisch 
coördinator  

 

4 

wedstrijd 
secretaris 

 

5 

Coördinator 
wedstrijddagen 

Erik  Gerwin  Martin     

              

beleid en planning 

              

6 
jeugdbeleid  

7 
teamindeling  

8 
trainingsschema  

9 

opstellen en 
uitvoeren 

jaarplanning  

 

10 

dames- en 
meidenvoetbal 

Allen  Allen  Ivo  Gerwin   

              

begeleiding en ontwikkeling 

              

11 

begeleiding 
leiders 

 

12 

begeleiding 
trainers 

 

13 

begeleiding 
jeugdtrainers & 

scheidsrechters 

 

14 

ontwikkeling en 
doorstroom 

jeugdspelers 

 

15 

begeleiding 
specialisten 

Martin | Erik  Martin | Erik  Ivo | Gerwin  Martin | Ronald  
Erik | Ronald | 

Martin 

              

werving en interne communicatie 

              

16 

werving 
jeugdleden 

 

17 

werving 
leiders en 
trainers 

 

18 

werving 
jeugdtrainers 

/scheidsrechters 
 

19 
Sjors Sportief  

 
 

Allen  Allen  Ivo  Erik | Gerwin | Ivo   

              

20 

afstemming 
bestuur 

 

21 

afstemming 
senioren TC 

 

22 

afstemming 

activiteiten 
commissie  

 

23 

Afstemming 
sponsorcommissie  

   

Erik  Ronald  Gerwin  Gerwin | Ivo    

              

externe communicatie en netwerkactiviteiten 

              

24 

afstemming 
communicatie 

/ website / 
social media 

 

25 

afstemming 
ouders 

 

26 

netwerk 
activiteiten 

 

27 

contacten met 
businessclub 

   

Gerwin  
Martin | 

Ronald 
 Ronald  Erik    

              

beheer en financiën 

              

28 

beheer 
materiaal 

trainingen-

wedstijden 

 

29 

beheer 
tenues en 

kleding 

 

30 
begroting jeugd  

 
    

Gerwin | Ivo  Gerwin  Gerwin | Ivo      
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2.3. Korte beschrijving taken: 
nr. taak beschrijving taken/activiteiten 

1 Voorzitter 

 

• Leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van de TC jeugd 

• Bewaakt de commissieactiviteiten / activiteiten jaarplanning 

• Coördineert werving commissieleden 

• Neemt/heeft zitting in hoofdbestuur 

2 Secretaris • Opstellen van agenda en notuleren van vergadering 

• Opstellen jaarverslag t.b.v. de ALV 

• Beheer mailbox secretariaat m.b.t. de jeugd / afstemming 
ingekomen stukken 

• Beheer Google Drive (4.1 TC Jeugd) 

• Ledenadministratie jeugd 

• Afstemming technisch coördinator toewijzing team nieuw jeugdlid / 
afscheid jeugdlid 

• Afstemming penningmeester nieuw jeugdlid / afscheid jeugdlid 

• Bijwerken overzicht teamindelingen; jeugdleden, trainers/leiders 
• Vervangt voorzitter bij afwezigheid 

3 Technisch 
coördinator 

 

• Contractafspraken vormen de basis van deze taak.  
Deze taak omvat o.a.: 
o Actieve input voor structuurbepaling en uitvoering van de 

voetbaltechnische zaken in de club (jeugdbeleidsplan) 
o Eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, coaching en 

beoordeling  van de jeugdspelers/-trainers/-leiders.  
o Coördinatie van het jaarlijks behalen van het spelregelbewijs bij 

de betreffende jeugdspelers 
o Afstemming (met ouders) over indeling teams en nieuw leden 
o Afstemming trainer/leider nieuw jeugdlid / afscheid jeugdlid 
o Indienen voorstel (half)jaarlijkse teamindelingen 
o Organiseren en uitvoeren van clinics voor trainers (4-6 x p.j.) 
o (half)jaarlijkse evaluatie over uitvoering taak met hoofdbestuur 

4 Wedstrijd-
secretaris 

 

• Indienen voorstel (half)jaarlijkse wedstrijdtijdstippen bij KNVB 
(Sportlink) Input uit teamindeling -> taak 7 

• Wedstrijdvoorbereiding competitie-/beker-/oefenwedstrijden 
(programma, kleedkamerindeling, veldverdeling, scheidsrechters) 

• Beheer mailbox secretariaat: opvolging en interne communicatie 
o afgelastingen 
o toernooien 
o wedstrijdmutaties (ook met tegenstanders) 

• Bewaking invoer wedstrijduitslagen wedstrijdzaken 

• Afstemming strafzaken met trainers/leiders/ouders/jeugdspelers  
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5 Coördinator 
wedstrijddagen 

• Afstemming wedstrijddagteam (in samenspraak met accommodatie) 
o Coördinatie en/of uitvoering m.b.t. openen (klaarzetten) en 

sluiten (opruimen) sportpark/kantine/kleedkamers, velden.  
o ontvangst en afscheid van tegenstanders/scheidsrechters.  
o verzorgen thee/ranja. 

6 Jeugdbeleidsplan • Opstellen 5-jaarlijks technisch jeugdbeleidsplan 

• Bespreken nieuw plan met de TC leden 
• Bespreken beleidsplan met leiders/trainers en aanvoerders (vanaf 

JO13) -> voorzitter taak 1 

• Jaarlijkse evaluatie technisch jeugdbeleidsplan met de TC leden 

• Tussentijds aanpassen/aanvullen technisch jeugdbeleidsplan 

7 Teamindeling 

 

• Vaststellen jeugdteams / 4 fasen / 2 fasen 

• Vaststellen trainers en leiders teams 

• Vaststellen speelklasse teams 

• Vaststellen speeltijden thuiswedstrijden 

8 Trainingsschema 

 

• Vaststellen trainingsschema jeugd / veldverdeling  

• Vaststellen keeperstraining 

• Afstemming trainingsschema met TC senioren 

• Afstemming materiaalverdeling trainingen 

9 Jaarplanning  • Jaarlijks terugkerende activiteiten/taken/data/deadlines vastleggen  

• Jaarplanning communiceren met TC en leiders/trainers  

• Jaarplanning up-to-date houden tijdens vergaderingen TC 

10 Dames- en 
meidenvoetbal 

• We onderschrijven de potentie van het dames- en meidenvoetbal 
en willen dit duurzaam integreren en borgen in de clubcultuur.  

• Bij alle activiteiten die in het taakoverzicht staan is het belangrijk om 
de belangen en integratie van het dames-en meidenvoetbal te 
waarborgen op basis van gelijkwaardigheid. Aangezien dit relatief 
“nieuw”  is binnen de club willen we hier tijdens de looptijd van dit 
beleidsplan extra aandacht aan besteden. Wat betekent het (of kan 
het betekenen voor dames- en meidenvoetbal? 

• Verdere integratie beleid en uitvoering dames- en meidenvoetbal  

• Begeleiding meiden en dames -> eerste aanspreekpunt  

• Beheer Google Drive (4.2 TC Meidenvoetbal) 

11 
 
12 

begeleiding 
leiders en 
(keepers- en 
jeugd-)trainers  

 
(algemeen) 

• Start competitie met informatieavond  

• Aandacht voor teamafspraken (training en wedstrijd) -> jaarlijks 
vaststellen (door leiders) en communiceren in app (per team) 

• informeren over en bewustwording van gedragsregels en 
aanwezigheid van vertrouwenspersoon binnen de club. 

• Eerste aanspreekpunt bij calamiteiten  

• Clinics promoten en borgen deelname (trainers) 

• Ondersteuning bij organisatie en uitvoering training (trainers) 
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13 Begeleiding 
jeugd  
 
trainers en 
scheidsrechters 

• Eerste contactpersoon voor jeugdtrainers en -scheidrechters 

• Coaching van jeugdtrainers en -scheidrechters (ontwikkel en 
beoordelingsgesprek) -> regelmatig kijken en praten 

• Toewijzen aan teams (trainers) of wedstrijden (scheidsrechters) 

• Aanspreekpunt bij calamiteiten (buddy) 

14 Ontwikkeling  
en doorstroom 
jeugdspelers 

 

• Bij mutaties trainers/leiders informeren betreffende team 

• Eerste aanspreekpunt inzake persoonlijke ontwikkeling 
o Voetbaltechnische ontwikkeling 
o Overstap naar hoger/lager team (intern) 
o Overschrijving (naar andere club vanuit sportief oogpunt) 
o Scouting door BVO 

• Doorstroming naar senioren (afstemming met selectie) 

• Afstemming met vertrouwenspersoon 

• Beoordeling jeugdspelers (teamindeling) 

15 Begeleiding 
specialisten 

 

• Werving, informeren en plannen van specialisten (communicatie) 

• Organiseren clinics t.b.v. de jeugdspelers i.s.m. de specialisten 

• Afstemming trainers 

• Coaching en beoordeling specialisten 

16 
 
17 
 
18 

Werving  
-jeugdleden 
-leiders/trainers 

-jeugdtrainers 
scheidsrechters 

• Organiseren wervingsactiviteiten  

• Afstemming communicatie (activiteitencommissie) 

• Afstemming secretaris i.v.m. aanmelding leden 

• Evalueren wervingsactiviteiten 

• Zie taak 10 voor extra aandacht voor dames- en meidenvoetbal 

19 Sjors Sportief 

 

• Verzorgen trainingen (voldoende trainingen) 

• Afstemming communicatie (activiteitencommissie) 
• Afstemmen data (tijdig voor aanvang nieuwe seizoen, rekening 

houdend met aansluitende “proeflessen”) 

• Afsluiten van trainingscyclus met wervingsactiviteiten 
(communicatie en informatie) 

20 Afstemming 
bestuur 

• Schakel tussen jeugd TC en bestuur: informatie uitwisseling 

•  

21 Afstemming 
senioren TC 

 

• Schakel tussen jeugd TC en senioren TC -> zie taak 14 

• Begeleiding jeugd die in aanmerking komt om te spelen bij senioren  

• Afstemming tussen trainers/-leiders jeugd en senioren 

22 Afstemming 
activiteiten- 
commissie 

• Jaarlijkse afstemming programma activiteitencommissie  

• Aanspreekpunt voor de activiteitencommissie 

23 Afstemming 
sponsor-
commissie 

• Aanspreekpunt voor de sponsorcommissie 

• Aanschaf materiaal 

• Inzicht in sponsoring van teams 
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24 Afstemming 
communicatie   
 

• Bepalen beleid wat wel/niet communiceren vanuit de jeugd TC 

• Informatie aanleveren aan communicatie ter plaatsing 

• Te gebruiken kanalen: (whatsapp / website / social- media) 

25 Afstemming 
ouders 

• Centraal aanspreekpunt voor trainers / leiders m.b.t. zaken die 
afgestemd moeten worden met ouders over hun kinderen c.q. de 
ouders zelf indien dit niet door de trainer/leider zelf gebeurd 

• Afstemming ouders bij het niet naleven van teamafspraken spelers  

• Afstemming ouders bij het niet naleven van de gedragsregels van 
F.C. Right-Oh door jeugdspelers/-trainers/-leiders/-scheidsrechters 

• Houdt contacten met vertrouwenspersoon, indien nodig  

26 Netwerk-
activiteiten 

• Onderhouden voetbalcontacten/netwerk. 

• Zowel binnen als buiten de club 

27 Contacten met 
businessclub 

• Onderhouden contacten en informeren businessclub  

• 1 x per jaar bindingsactiviteit organiseren namens Right-oh 
(activiteitencommissie) 

• 1 x per jaar aanvraag voor businessclub (sponsoring jeugd) 

28 Beheer 
materiaal 
trainingen-
wedstijden 

• Indienen voorstel materiaalplan trainingen en wedstrijden/ 
afstemming met  TC leden 

• Voor start competitie ballenhok ordenen / schoonmaken / 
toebedelen materialen aan elftallen 

• Gedurende competitie aanspreekpunt voor trainers/leiders inzake 
materiaal / beheer app-groep “Materiaal jeugd Right-Oh” 

• In winterstop controle materialen op volledigheid. Ballenhok 
ordenen.  Voorstel richting TC voor tussentijdse aanschaf materialen 

• Einde competitie controle materialen op volledigheid. Ballenhok 
ordenen.  Voorstel richting TC voor aanschaf materialen. 

• Controleren doelen + netten + cornerpalen + hoekvlaggen + 
grensrechtervlaggen + overige 

• Beheren inventarisatielijst materiaal jeugd 

29 Beheer tenues 
en kleding 

• Start competitie uitreiken wedstrijdkleding 

• Gedurende competitie aanspreekpunt inzake kleding / voorstel 
tussentijdse aanschaf kleding / afstemming TC leden / beheer app-
groep “Kleding jeugd” 

• Einde competitie ontvangen wedstrijdkleding / controle materiaal / 
voorstel aanschaf kleding / afstemming TC leden 

• Beheren inventarisatielijst wedstrijdkleding/tassen/overige 

• Kleding trainers/leiders 

• Kleding jeugdscheidsrechters 

30 Begroting jeugd • Opstellen begrotingsformulier / afstemming met TC leden 

• Indienen begrotingsformulier 

• Afstemming bestuur 
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3. Doelstellingen TJB 
 
Dit TJB heeft 8 doelstellingen waar we de komende jaren (looptijd TJB) de focus op 
willen leggen.  
 
Deze doelstellingen zijn tot stand gekomen n.a.v. de volgende beginsituatie: 

• Richtinggevende sessie met het HB waarbij stellingen zijn besproken die als 
uitgangspunten gelden. 

• Analyse waarbij we onze sterke en zwakke punten hebben benoemd. Evenals 
de kansen en belemmeringen om te werken aan de sterke/zwakke punten. 
(SWOT analyse) 

• Sessie met TC jeugd waarin uitspraken stellingen HB zijn besproken evenals de 

SWOT analyse. 
 

Doelstellingen 

1 Beleidsplan jeugd en senioren heeft dezelfde looptijd. 

2 Er is een breed gedragen voetbaltechnische spelopvatting en werkwijze.  
We zien een herkenbare doorgaande lijn in het voetbal van F.C. Right-Oh. 

3 De groei van het aantal (jeugd)leden loopt parallel aan de groei van de 
organisatie (materiaal, vrijwilligers etc.) 

4 We hebben een visie ontwikkeld m.b.t. dames- en meidenvoetbal en we 
hebben de ambitie om bijbehorende doelstellingen te verwezenlijken. 

5 Verdere optimalisatie coaching en ontwikkeling leiders en trainers en 
continuïteit in trainingsaanbod wordt beter gewaarborgd (kwaliteitsimpuls) 

6 Het is transparant hoe we omgaan met betaalde vrijwilligers en welke eisen 
we hier aan stellen. 

7 Er is duidelijkheid over “selectiebeleid” en er zijn uitgangspunten wat betreft 
teamindeling en doorstroming. 

8 Er zijn per leeftijdscategorie afspraken over trainingsopzet en frequentie 

evenals kaders m.b.t organisatie en coaching. Dit geeft een duurzame 
kwalitatieve impuls. 
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3.1 Beleidsplan jeugd en senioren heeft dezelfde looptijd. 

 
Waarom: Als je als vereniging je technisch beleidsplannen van zowel jeugd als 

senioren parallel aan elkaar laat lopen is er meer kans om zaken met elkaar af te 

stemmen. Hierdoor vergroot je de kans op succes en draagvlak. 

Hoe: TC jeugd en TC senioren overleggen voorafgaand aan het opstellen van het 

beleidsplan over inhoud en doelstellingen. We kiezen er voor om technische 

beleidsplannen 5 jaar te laten lopen. Hierdoor ontstaat continuïteit en de tijd om 

plannen uit te werken en te borgen. Er is logischerwijs jaarlijks ruimte om te 

evalueren en daar waar nodig (in samenspraak) bij te stellen. 

Borging: Het beleidsplan jeugd en senioren start bij aanvang seizoen 2021-2022. 

Voor de start van dit seizoen is het beleidsplan vastgesteld en gepresenteerd aan 

betrokkenen. 
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3.2 Er is een breed gedragen voetbaltechnische spelopvatting.  

 
Waarom: Wanneer er sprake is van een breed gedragen spelopvatting en werkwijze, 

geeft dit houvast en duidelijkheid. Men kan eventuele vraagstukken “toetsen” aan 

deze spelopvatting om te bezien of keuzes te verantwoorden zijn. Bovendien geeft 

een herkenbare en breed gedragen spelopvatting meer mogelijkheden voor 

doorstroming en ontwikkeling van jeugdspelers. 

Hoe: Bij Right-oh kiezen we niet voor een “systeem” zoals 1-4-3-3 of 1-4-4-2. We 

kiezen voor een spelopvatting. Uitgangspunt hierbij is “aanvallend” voetbal spelen 

waarbij de veldbezetting “in balans” is.  

Dit betekent dat we niet te verdedigend (5 verdedigers) of te opportunistisch 

voetballen.  Een goede veldbezetting zorgt ervoor dat het team gestimuleerd wordt 

om “oplossingen” in omschakeling (aanval en verdediging) voetballend te vinden.  

Een voorwaarde hiervoor is dat er spelers zijn die voldoende (basis)techniek en 

spelinzicht hebben om dit uit te voeren. 

Veel driehoekjes, 1-2tjes, dribbels en korte passen i.p.v. “Kick and rush”.  

We stimuleren verzorgd, sportief, dominant en opbouwend voetbal waarbij het team 

denkt en voetbalt vanuit teamafspraken en waarbij het team een hogere waarde is 

dan het individu.  

 Borging: Trainen vormt de basis van het voetbalspel. Om de spelopvatting te 

verwezenlijken is de opbouw, inhoud en uitvoering van de training erg belangrijk. 

Een gevarieerd aanbod per training (doelstelling 6,7 en 8) waarbij elke oefening 

relatie heeft met de spelopvatting geeft inhoud en vorm aan de doelstelling.  

Hiervoor zijn trainers/leiders nodig die elkaar stimuleren en uitdagen om zich te 

verdiepen in oefenstof en coaching. Zij kunnen rekenen op een club die trainers en 

leiders faciliteert in deze opdracht. (o.a. door TJB en jeugdcoördinator). We willen dit 

vormgeven door gesprekken, informatiemomenten en clinics.  

We realiseren ons dat dit een proces is wat meerdere jaren nodig heeft. 
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3.3. De groei van het aantal (jeugd)leden loopt parallel aan de  

       groei van de organisatie. 

 

 

Waarom: We constateren dat sinds de aantreding van het interim bestuur in 

december 2019 en het nieuwe bestuur in december 2020 er continu sprake is van 

groei in het ledenaantal. Dit zien we terug bij zowel de senioren als de jeugd.  

We ervaren groei als positief.  

De laatste jaren hebben veel van de ontwikkelingen binnen de vereniging zich gericht 

op het creëren en uitvoeren van gedragen en doordacht beleid, goede en moderne 

faciliteiten, duidelijke en directe communicatie, leuke wervings- en 

bindingsactiviteiten en heldere afspraken.  

We zien dat deze werkwijze een positieve “vibe” geeft in de club. Een belangrijke 

indicator hiervan is de groei van het aantal leden. Voor de jeugd is dit ongeveer 25 %. 

Om deze groei aan te kunnen is het belangrijk om de club mee te laten groeien. Denk 

hierbij aan voldoende vrijwilligers (leiders en trainers), materialen en faciliteiten.  

Hoe: Doordat er meer leden zijn, komt er vanzelf ook meer contributie binnen. 

Echter geld alleen is niet voldoende. Wervingsactiviteiten voor vrijwilligers (dus niet 

spelers) zijn nodig om de jeugd goed te kunnen blijven coachen en trainen. 
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Vooruitdenken in aanschaf materiaal, tenues, indelingen zijn essentieel om deze 

groei op te kunnen vangen. Een actieve houding van de huidige leden (spelers en 

begeleiders) om andere mensen te enthousiasmeren is hierbij noodzakelijk.  

Niet alleen bestuurs- en/of commissieleden zijn verantwoordelijk voor werving van 

nieuwe vrijwilligers. Dit zijn we allemaal, heel de club. Wervingsactiviteiten richten 

zich dan ook op laagdrempelige kennismaken. Werkzaamheden binnen commissies 

zijn zo opgezet dat men laagdrempelig kan instappen om “iets” te betekenen voor de 

club. Een voorbeeld hiervan is de taakopbouw van dit jeugdbeleidsplan. 

We zetten ook expliciet in op oudere jeugdleden. We zien dat zij goed in staat zijn 

om jongere jeugd te begeleiden als trainer of scheidsrechter. We vinden het 

belangrijk om deze jongeren kennis te laten maken met de bredere opvatting van 

een vereniging zijn. Stagiaires van diverse opleidingen willen we een kans geven. 

Deze jongeren kunnen rekenen op goede begeleiding en duidelijkheid. (taak 13) 

Borging: We zien groei niet als een doel op zich, maar als een logisch gevolg van het 

gevoerde beleid en de clubcultuur. We willen anticiperen op groei. Dit doen we door 

continu vooruit te denken en een goede afstemming tussen de commissies te creëren: 

• Wervingsactiviteiten stemmen we af met de activiteitencommissie. We weten dat 

communicatie (social media) essentieel is om tot succes te komen.  

• Het opstellen van de begroting voor de jeugd groeit naar een volwassen opzet 

waarbij rekening gehouden wordt met afschrijvingen en waarbij een up-to-date 

inventaris een goed overzicht geeft.  

• Materiaal wordt doordacht aangeschaft zodat dit in dienst staan van de 

trainingsopzet en werkwijze. Aanschaf van materiaal, maar ook tenues worden 

afgestemd met de sponsorcommissie. 

• Nieuwe vrijwilligers (ongeacht de taak) worden ondergebracht bij een commissie. 

Mensen worden vanuit een helder verwachtingspatroon en taakomschrijving 

begeleid. Er is duidelijkheid over hoe we met elkaar omgaan en hoe we met 

elkaar communiceren.  

De filosofie achter deze benadering is om verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 

organisatie te leggen. Als iedereen “zijn steentje” bijdraagt zal dit leiden tot een 

breed gedragen resultaat waarbij het collectieve belang groter is dan het individuele. 
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3.4 Er is een visie en bijbehorende doelstellingen ontwikkeld    
       m.b.t. dames- en meidenvoetbal.  
 
Waarom: F.C. Right-Oh is van mening dat dames- en meidenvoetbal een belangrijk 

onderdeel is van de vereniging. Daar waar in het verleden diverse initiatieven 

rondom dames- en meidenvoetbal helaas niet succesvol waren, willen we ditmaal 

zorgen voor duurzame verankering.  We merken dat er veel potentieel zit in het 

dames- en meidenvoetbal. Deze groei zorgt voor een betere balans en afspiegeling 

van de gemeenschap in de club. Dit past bij onze kernwaarde van sociale binding. 

We zien dat het goed is voor de doorstroom van meisjes richting senioren (dames) 

dat er vanaf een bepaald moment een perspectief is binnen de club waarbij er 

faciliteiten (teams) zijn om door te ontwikkelen van meisjes voetbal naar 

damesvoetbal. Dit perspectief zorgt voor een lagere drempel om te starten bij F.C. 

Right-Oh en creëert een grotere kans op een langdurige verbinding met de club. 

Hoe:  We willen in de eerste fase (3 jaar) dames- en meidenvoetbal expliciet 

benaderen waarbij het uiteindelijke doel daarna moet zijn om dit volledig te 

integreren binnen de club zodat dit een vanzelfsprekend onderdeel is en blijft vanuit 

de technische commissie jeugd en/of senioren.  

We hebben de ambitie om binnen 3 jaar 2 jeugdteams te formeren bij voorkeur 

vanaf de MO13. Wij realiseren ons ook dat het getalsmatig zo kan uitpakken dat een 

andere leeftijdscategorie (hoger/lager) een eerste meidenteam zal formeren. Wij zijn 

van mening dat het goed is voor de voetbaltechnische ontwikkeling van meisjes om 

zo lang mogelijk bij de jongens te blijven voetballen.  

Naast 2 jeugdteams willen wij ook 2 seniorenteams maken. Het betreft een eerste 

dameselftal en een 30+ team. Daarnaast willen we de mogelijkheid bieden voor 

recreatief voetbal (zonder competitie). Zowel het dameselftal als het 30+ team willen 

we bij aanvang van het seizoen 21-22 laten starten. 

Borging: Deze doelstelling is ook op groei gericht. De aanpak hiervan is beschreven 

bij 3.3. en zal voor dit onderdeel niet afwijkend zijn. Echter zullen we wel soms 

expliciet werven voor dames- en meidenvoetbal. De eerste fase (3 jaar) zal er ook 

een aparte commissie dames-en meidenvoetbal zijn die deze belangen behartigd.  
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3.5 Coaching en ontwikkeling leiders/trainers en continuïteit in  

       trainingsaanbod beter waarborgen (kwaliteitsimpuls) 
 

Waarom: Trainers en leiders zijn essentieel om al de ambities uit dit TJB vorm te 

geven. Het niveau van je trainers en leiders bepalen mede de mate waarin je 

kwaliteit kunt ontwikkelen. We willen een gegarandeerd en goed trainingsaanbod 

met begeleiders die op de hoogte zijn van de afspraken en ambities van de club. 

We vinden het belangrijk om trainers en leiders te werven binnen de eigen 

vereniging. Dit gebeurt actief en creatief. Het past niet bij de ambities en 

kernwaarden van de club om extern te werven.  Wat F.C. Right-Oh verwachten van 

een trainer/leider en andersom wat een trainer/leider kan verwachten van F.C. 

Right-oh staat beschreven in de taakomschrijving van trainer/leider  

(zie bijlage op het einde van dit TJB) 

Hoe:  Deze interne werving (doelstelling 3.3.) zorgt voor een breed aanbod aan 

kwaliteiten, ambities en beginsituaties van begeleiders. Hiermee bedoelen we: 

“De ene trainer/leider heeft wel voetbalcapaciteiten/ervaring en de ander niet.” 

“De ene trainer/leider is pedagogisch goed onderlegd, de ander vindt dit lastig. 

We positioneren de leiders/trainers zo dat zij juist vanuit hun kwaliteiten kunnen 

werken. Bij elke leeftijdscategorie zoeken we een “kartrekker”. Veelal zullen dit 

leiders/trainers zijn met een Right-Oh “historie”, dit is echter niet noodzakelijk. Zij 

kennen de mensen binnen de club en leggen snel contacten. Een kartrekker toont 

initiatief, heeft het overzicht over de leeftijdscategorie en heeft een spilfunctie in de 

communicatie. Vanzelfsprekend zijn er korte lijntjes met de TC jeugd. 

 

Begeleiding richt zich op aspecten die aandacht vragen. Voetbalinhoudelijk hebben 

we hier de jeugdcoördinator voor die “bij kan springen” tijdens trainingen om goede 

voorbeelden te geven.  Hij gaat ook in gesprek gaan met leiders/trainers. 

We bieden 4 tot 6 keer per jaar clinics aan die uitermate geschikt zijn om inzicht en 

ervaring op te doen met trainingsstof voor de volgende periode. Daarnaast reiken we 

oefenstof aan die helpt bij het plannen en uitvoeren van de oefenstof 
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Naast de jeugdcoördinator zijn er ook collega trainers/leiders die elkaar kunnen 

ondersteunen en natuurlijk de TC jeugd. 

 

Wij geloven ook in het concept van “specialisten”. Dit zijn veelal (oud) 1e elftal 

spelers die bepaalde ervaring hebben in een linie/positie en enthousiast zijn om 

jeugdspelers van de club beter te maken door hun specifiek aanbod en/of ervaring. 

 

Een specialist wordt een beperkt aantal trainingen breed ingezet (bij een aantal 

teams). Dit geeft een kwaliteitsimpuls voor de spelers maar ook voor de trainers. 

Specialisten worden ingezet in afstemming met de TC jeugd (taak 15)  

We communiceren intensief met trainers/leiders. Dit doen we door minimaal 3 x per 

jaar een  informatieavond te verzorgen. Dit  zorgt voor betrokkenheid en een helder 

verwachtingspatroon. Lijntjes zijn en blijven kort ->  TC jeugd is laagdrempelig te 

benaderen. 

Zoals al eerder benoemd bij 3.3. vinden we het belangrijk en zien we ook veel kansen 

bij het inzetten van de oudere jeugd.  

Borging: De ambities van deze doelstelling worden inzichtelijk geborgd door het 

afspraken en informatie overzicht voor trainers/leiders -> opgenomen in dit TJB.  

Logischerwijs is dit TJB ook een instrument wat borging tot stand brengt. 
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3.6 Het is transparant hoe we omgaan met betaalde vrijwilligers  

       en welke eisen we hier aan stellen. 

 
Waarom: F.C. Right-Oh gaat uit van onbetaalde vrijwilligers, echter maken we voor 

een drietal taken hierop een uitzondering omdat we vinden dat een aantal posities 

cruciaal zijn om uitvoering te geven aan de doelstellingen zoals beschreven in dit TJB. 

We hebben de ambitie om alle taken zoveel mogelijk met mensen binnen de club te 

regelen. Wij realiseren ons echter dat het soms nodig is om externe expertise binnen 

te halen.  

Hoe: Één van de uitzonderingen is dat we voor de positie van jeugdcoördinator een 

gekwalificeerde kracht willen inzetten die vanuit zijn expertise en onafhankelijkheid 

een kwaliteitsimpuls geeft op de continuïteit van de ontwikkeling van de jeugd en de 

begeleiders van F.C. Right-oh evenals de uitvoering van het TJB. De taakomschrijving, 

de manier van evalueren en vergoeding zijn vastgelegd in een contract. 

We vinden het belangrijk dat er continu mogelijkheden zijn voor een goede 

doorstroom van jeugd naar senioren. We weten dat de trainers (van de club) niet 

altijd in staat zijn om de gewenste kwaliteit en inhoud te geven die nodig is om de 

spelers te bedienen. We zien dit met name terug in de hoogste leeftijdscategorieën. 

Mochten we namens de TC jeugd constateren dat een interventie/impuls nodig is om 

met een gekwalificeerde trainer (TC III jeugd UEFA licentie) de doelstellingen en 

doorstroom te verwezenlijken kunnen we overwegen om een trainer hiervoor aan te 

stellen die een vergoeding krijgt. Dit is uitzondering twee. 

De laatste uitzondering zijn jeugdspelers die zich inzetten om als scheidsrechter te 

functioneren binnen de vereniging. Wij willen faciliteren in opleiding en/of ervaring 

op laten doen. We vinden het belangrijk om oudere jeugd in te zetten bij jongere 

jeugd. We willen de oudere jeugd op deze manier kennis laten maken en verder 

integreren binnen het bredere verband van een vereniging zijn. Scheidsrechter zijn 

bij de jongste jeugd is hiervan een goed voorbeeld. Deze inzet belonen wij door 

jeugdscheidsrechters 2 consumptiebonnen te geven per gefloten wedstrijd. 

Overigens, scheidsrechters (senioren vrijwilligers vanuit de club) die fluiten vanaf de 

JO13 krijgen ook 2 consumptiebonnen per wedstrijd. 
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Borging: We gaan dit borgen door deze expertise en/of inzet actief te werven (zie 

3.3.) Vanuit de penningmeester is inzichtelijk en transparant wat deze vrijwilligers 

krijgen als vergoeding en dat zij het ook daadwerkelijk krijgen. 

Met de accommodatie commissie is afgestemd dat jeugdscheidsrechters (en 

scheidsrechters vanaf de JO13) 2 consumptiebonnen krijgen per gefloten wedstrijd. 

Deze worden juist ingeboekt door het kantinepersoneel. 

Met de jeugdcoördinator is er jaarlijks een beoordelingsgesprek (einde van het 

seizoen) en een evaluatiegesprek (halverwege het seizoen) met een TC lid 

(voorzitter) en een bestuurslid (voorzitter) waarin wordt gekeken of de wederzijdse 

verwachtingen nog in lijn liggen. Ook wordt er gekeken naar de uitvoering en 

opbrengsten van de opdracht/taak van de jeugdcoördinator. Er worden, indien 

nodig, resultaatafspraken gemaakt. 

Bovenstaande manier van evalueren geld ook voor trainers die worden aangesteld 

en een vergoeding krijgen. 
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3.7. Er is duidelijkheid over “selectiebeleid” en er zijn  

        uitgangspunten wat betreft teamindeling en doorstroming. 
 

Aansluitend bij de (groeiende) omvang van onze jeugdafdeling willen we realistisch 

zijn in onze ambities. Dit betekent dat wij als F.C. Right-oh het streven hebben om 

onderstaande aantallen in teams te creëren: 

• JO6 ->  Speelt nog géén competitie 

• JO7 ->  2 tot 3 teams per leeftijdscategorie 

o minimaal 5 en max 7 spelers bij de JO7 

• JO8 t/m JO10: ->  2 tot 3 teams per leeftijdscategorie 

o minimaal 7 en maximaal 10 bij de JO10 t/m JO8.  

• JO11 en JO12: -> 2 teams per leeftijdscategorie 

o Minimaal 9 en max 11 spelers bij JO12 en JO11 

• JO13 t/m de JO19 -> minimaal 1 elftal per leeftijdscategorie 

o minimaal 14 en maximaal 17 spelers  

Handelend vanuit onze kernwaarden staat sociale binding voorop.  

Als je deze kernwaarde vertaalt naar de realiteit betekent dit het volgende: 

• T/m de JO12 selecteren wij principieel niet. Wij laten teams roulerend in 

samenstelling met elkaar trainen en wedstrijden spelen.  

• Wij laten ons niet verleiden bij teams t/m de JO12 om een selectieteam te 

creëren , waarbij prestatievoetbal de boventoon voert.  

• Wij weten uit ervaring en overtuiging dat het beter is voor de club en de 

sociale binding om teams zoveel mogelijk bij elkaar te laten en ze niet door 

selectie te scheiden. Deze werkwijze leidt tot een hogere betrokkenheid van 

spelers en ouders (begeleiders) en minder uitval. 

• Leeftijdscategorieën waarbij 3 of meer vertegenwoordigende teams zijn 

kunnen wel werken met een A en B poule. Dit betekent dat Poule A rouleert 

tussen team 1 en 2 en dat poule B rouleert tussen team 2 en 3 of 3 en 4. 

• Vanaf de JO13 is er wel een mogelijkheid tot het creëren van selectieteams. 

(realiteit leert ons dat het formeren van 1 volwaardig team per 

leeftijdscategorie over het algemeen al een uitdaging is) 
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3.7.1 Indelingsbeleid 

Het uitgangspunt bij de jeugd is dat gedurende het seizoen een goed beeld ontstaat 
van de ontwikkeling van spelers.  De TC jeugd maakt de indeling van de jeugdteams. 

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: 

• Doel is om zoveel mogelijk volwaardige teams te creëren. 

• We kijken heel expliciet naar de mogelijkheden om een meisjesteam te creëren. 

(dit mag echter nooit een nadelig effect hebben op bestaande teams) 

• Geboortejaar van de kinderen is leidend (leeftijden zoveel mogelijk bij elkaar), 

• Bij overbezetting van teams is moment van aanmelden leidend. Er kan een 

wachtlijst in werking treden indien het maximaal aantal leden of aantal spelers 

in een team of groepering wordt overschreden. Vervolgens wordt beoordeeld in 

overleg met de TC en jeugdcoördinator of alleen trainen tot de mogelijkheden 

behoort. Eventueel kan worden besloten om een speler pas bij een nieuwe 

competitie indeling in te laten stromen om wedsstrijden mee te laten spelen. 

• Een nieuw team kan alleen worden ingeschreven als voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden:  

o Er zijn voldoende trainer(s)/leider)s) beschikbaar t.b.v. de begeleiding;  
o Er is ruimte op de accommodatie (velden, kleedkamers).  

o Het gaat niet ten koste van een bestaand team. 
• Kwaliteiten van spelers worden als onderscheidend vermogen gebruikt als er 

hierdoor teams kunnen worden geformeerd of als dit nodig is om de speler zich 

te laten ontwikkelen.(deze afweging wordt altijd gemaakt in overleg met 

technisch coördinator jeugd)  

• Voorkeuren van spelers om in een specifiek team te spelen kunnen worden 
meegenomen mits dit geen problemen oplevert m.b.t. bovenstaande punten, in 
alle gevallen geldt onderstaande “spelregel”  als uitgangspunt 

• TC maakt de definitieve indeling. Leiders/trainers en ouders mogen hun 

zienswijze delen maar beslissingsbevoegdheid ligt bij TC jeugd. De technisch 

jeugd coördinator treedt op als spreekbuis, indien nodig.  
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3.7.2. Selecteren vanaf JO13 

De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is om spelers in de 
gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Betere spelers spelen 

met en tegen elkaar. Wedstrijden met uitdaging voor alle spelers, zijn wedstrijden op 
het niveau dat de spelers net aankunnen. Ze worden dan geprikkeld door het leveren 

van betere prestaties.  

Essentieel is dat we bij het selecteren het individuele belang laten prevaleren. Bij het 
selecteren op een te jonge leeftijd is het gevaar dat zowel de geselecteerde als de 
niet-geselecteerde schade oploopt in relatie tot de voetbalbeleving van een speler.  

3.7.3 Terug- of overplaatsen speler  

Het uit het team plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal gebeurt 
(voor alle leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de TC en slechts na goede 
onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen (speler, trainer, leider, 
ouders). Bij arbitraire zaken zal het DB, na advies van de TC, uiteindelijk de beslissing 
nemen.  

3.7.4. Vervroegde overgang tijdens seizoen naar andere leeftijdscategorie  

Jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over tenzij zij als talent aangemerkt 
worden. Deze gevallen worden altijd eerst besproken met de Jeugdcoördinator en TC 
en vervolgens met speler, trainer, leider en ouders.  

Belangrijke beoordelingscriteria zijn:  

• Heeft de speler de kwaliteiten om in het eerste team van een hogere 
leeftijdscategorie te spelen. Hierbij moet gedacht worden aan fysieke 
ontwikkeling, geestelijke ontwikkeling, voetbaltechnische ontwikkeling.  

• Wil de speler zelf deze stap maken (instemming van ouders kan hierbij ook een 
onderdeel vormen).  

• Het gaat dus om het individuele belang en niet om het clubbelang, het belang 
van de trainer of het belang van de ouders.  

• Bij arbitraire zaken zal het HB, na advies van de TC, uiteindelijk de beslissing 
nemen.  
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3.7.5 Omgang overstap andere club  

Mocht een jeugdspeler middels een overstap naar een andere club zich kunnen 
ontwikkelen op een hoger niveau dan bij FC RIGHT-OH zal dit altijd gestimuleerd 
worden mits de betreffende club zich aan de afspraken houdt die gepaard gaan bij 
een eventuele overstap. FC RIGHT-OH zal met zowel club als speler contact 
onderhouden.  

Andere clubs dienen zich bij interesse altijd eerst te melden bij de TC. Bij een over-
stap op sportieve gronden zal worden gemeld dat een terugkeer, altijd mogelijk is.  

3.7.6. Nieuwe leden 

Nieuwe leden worden opgevangen door een TC lid en/of jeugdcoördinator. Hij/zij zal 
de trainer van het desbetreffende team informeren. De trainers/leiders informeren 
speler/ouders over het hoe en wat op de club.  

Een nieuwe speler heeft altijd recht op 4 proeftrainingen alvorens hij/zij besluit lid te 
worden. 

3.7.8. Overgang JO17 t/m JO19 naar de senioren  

Tijdens de hele competitie is incidenteel doorstroming mogelijk van JO17 t/m JO19 
spelers uit de gehele selectiegroep naar de senioren. Dit met inachtneming dat de 
JO17 t/m de JO19 groep een goede basis (aantal) heeft om te kunnen blijven trainen/ 
wedstrijden spelen en rekening houdend met belasting en belastbaarheid van de 
speler.  Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen de TC, Jeugdcoördinator en 
hoofdtrainer seniorenteam. De TC heeft hier een initiërende rol. Bij arbitraire zaken 
neemt het DB de uiteindelijke beslissing  

De seniorenafdeling mag gebruik maken van jeugdspelers, geen misbruik. Om 

irritaties en problemen te voorkomen, is het zaak om alles in goed overleg en 
duidelijk te regelen. Hiervoor gelden de volgende afspraken:  

• Een jeugdspeler mag uitsluitend ingezet worden bij de seniorenafdeling na 
overleg. Eerste aanspreekpunt is de trainer/leider van het team. Hij informeert 
de jeugdspeler en zorgt dat de jeugdcoördinator en TC op de hoogte is;  
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• Er wordt van de Hoofdtrainer van de senioren verwacht dat hij een jeugdspeler 

heeft zien spelen, voordat hij deze meevraagt;  

• Een jeugdspeler gaat mee als wissel. Indien door omstandigheden een jeugd-
speler in de basis staat, dient dit tijdig (vóór zaterdag) te worden doorgegeven;  

• Het wordt op prijs gesteld als jeugdspelers ingezet worden in de wedstrijd, maar 
maak van te voren geen beloftes die niet nagekomen kunnen worden;  

• Voor vriendschappelijke wedstrijden gelden dezelfde principe afspraken als voor 
competitie wedstrijden;  

• Na een wedstrijd hebben trainers onderling contact om de speler(s) te 
bespreken, die mee hebben gedaan. Daarna volgt een terugkoppeling van de 
jeugdtrainer naar de jeugdspeler;  

• Eventuele problemen ten aanzien van bovenstaande worden teruggekoppeld 
naar de jeugdcoördinator en TC en worden door hen behandeld. Indien verschil 
van inzicht blijft bestaan wordt HB om besluit gevraagd.  

3.7.9 Overgang naar overige seniorenteams  

Voor jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor de senioren selectieteams 
wordt na de winterstop een inventarisatie gemaakt om welke spelers het gaat en 

voor welke seniorenteams men in aanmerking kan komen. In overleg met de TC, 
jeugdcoördinator en seniorencommissie/TC zal hier invulling aan gegeven worden. 

Het streven is dat hier uiterlijk eind mei definitieve keuzes in gemaakt worden.  
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4. Overige zaken 
 

4.1. Keeperstraining 

 
Bij alle keepers van de JO9 t/m JO19 wordt (minimaal 1 x per week) keeperstraining 

aangeboden. 

 Voor de jongere spelers die al echt voor het keepen gekozen hebben worden er 

mogelijkheden geboden tot gerichte keeperstraining tijdens de reguliere training van 

het team waarin ze voetballen.  

Bij voorkeur splitsen we de keepers op in 2 groepen met 2 keeperstrainers JO9 t/m 

JO12 en JO13 t/m JO19 . We stemmen trainingstijden zoveel mogelijk af  op de 

reguliere traingingstijden van de spelers (keepers) natuurlijk altijd in overleg met de  

trainer en TC jeugd (taak 8) 

4.2 Minivoetbal < JO6 
 
Tot en met het seizoen 2020-2021 was de JO7 de laagste leeftijdscategorie bij        

F.C. Right-Oh. Mede door het succes van Sjors Sportief en de algehele aantrekkings-

kracht bij de club zien we dat er veel jonge spelers willen voetballen.  

Hier zijn we blij mee en trots op! 

Komend seizoen starten we met kinderen die we laten instromen in de JO6. Tot op 

heden hebben we hier nog beleid voor geschreven. De ervaringen van komend 

seizoen gaan we gebruiken om ook deze leeftijdscategorie goed te borgen  binnen 

F.C. Right-Oh en het TJB 

4.3 Beleid blessurepreventie 

 
F.C. Right-Oh heeft beleid m.b.t. blessurepreventie. Dit is te vinden op de website 

van F.C. Right-Oh en vormt een “niet te vergeten” onderdeel van dit TJB



3.8. Afspraken en informatie voor trainers en leiders: 

 

 



 

 

 

TAAKOMSCHRIJVING JEUGDTRAINER F.C. RIGHT-OH 

• Met enthousiasme, betrokkenheid en plezier traingingen geeft. Hierbij is je eigen 

voetbaltalent zeker niet het belangrijkste! 

• Het leuk vindt om kinderen/jeugd zich te zien ontwikkelen en zich realiseert dat 
jouw positieve en respectvolle inbreng daar aan bijdraagt.  

• Samen met de andere trainers zorgt voor een structurele bezetting op 
trainingsavonden. Maatwerk is mogelijk. (meer trainers  ->  meer mogelijkheden) 

• Aanwezig is tijdens de clinics en informatieavonden en op de hoogte is van 
Technisch Jeugdbeleidsplan van F.C. Right-Oh 

• Een geldige VOG heeft (gratis via club) en zich conformeert aan de gedragscode. 

• Begrijpt dat een vereniging als doel heeft om mensen te verenigen. We doen dit 
bij Right-Oh met alle spelers, trainers/leiders, vrijwilligers, ouders en supporters! 

• Goede en duidelijke communicatie waarbij verwachtingen helder zijn. 

• Een club waar zaken geregeld zijn en waar men zich aan afspraken houdt. 

• Goed trainingsmateriaal, uitstekende velden en doordachte oefenstof. 

• Begeleiding bij het maken en uitvoeren van de trainingen door de 
jeugdcoördinator, de technische commissie jeugd en/of andere (jeugd)trainers. 

• De mogelijkheid om samen met de kinderen (spelers) een onvergetelijke tijd te 
beleven in een gezellige, sportieve, actieve en goed georganiseerde club. 

 

 

 
  

 

 

 

 

We willen een teamplayer die 

Wat mag jij van F.C. Right-Oh verwachten? 


