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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jeugdbeleidsplan 2019-2024 van de samenwerkende jeugdafdeling van de 
voetbalverenigingen SVEB en Sporting ST (hierna ‘jeugdafdeling’) met als werktitel ‘Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst’. 

In 2014 is de eerste aanzet gegeven tot samenwerking tussen  SVEB en Sporting ST binnen de 
jeugdafdeling.  Sporting ST had voor het seizoen 2014-2015 onvoldoende spelers beschikbaar 
voor de JO19 en door de samenwerking met SVEB konden de beschikbare spelers toch op hun 
eigen leeftijdsniveau voetballen. 
Omdat dit succesvol verliep is de samenwerking in de daaropvolgende jaren voortgezet en 
verder uitgebreid naar de JO11 t/m JO19. De voornaamste reden voor verdere uitbreiding was 
destijds kwaliteit; de mogelijkheid om iedere speler zich op eigen niveau te laten ontwikkelen. 
In aanloop naar het seizoen 2018-2019 is besloten tot volledige samenwerking tussen de 
jeugdafdelingen van beide verenigingen en vanuit één centrale jeugdcommissie hieraan 
sturing te geven. 
 
In dit jeugdbeleidsplan leggen we vast wat we vanuit deze nieuwe jeugdcommissie met de 
jeugdafdeling voor ogen hebben en hoe we dat willen realiseren. Dit document vormt het 
kader waarbinnen de (voetbal-) organisatorische activiteiten de komende vijf jaar 
gestructureerd zullen worden gepland en uitgevoerd. 

Het jeugdbeleidsplan is opgesteld door de Jeugdcommissie en akkoord bevonden door beide 
Hoofdbesturen en daarmee per 02-09-2019 actief geworden. 
 
 
 

2. Missie en Visie 
2.1 Missie 

Als voetbalverenigingen bieden we de jeugd van onze dorpen de mogelijkheid om hun sport 
te beoefenen in een plezierige en veilige omgeving. Prestatie- en recreatief voetbal moeten 
hierbij hand-in-hand gaan, ofwel een ieder moet op zijn/haar eigen niveau kunnen voetballen 
en zich daar optimaal ontwikkelen. 

Daarnaast leveren we als clubs ook een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de 
samenleving. We willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet 
alleen op voetbaltechnisch vlak maar ook voor aspecten als waarden, normen en het omgaan 
met gestelde regels. Tevens zijn zaken als teamgeest en clubbinding belangrijke factoren 
binnen het voetbal maar ook het bindende karakter van een club in een dorp en in ons geval 
tussen verschillende dorpen.  

 

 

 



 
 

2.2 Visie 

De titel  van dit jeugdbeleidsplan ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ is tweeledig;  

1) De jeugdafdeling is de levensader van de verenigingen. Het ledenaantal van een vereniging 
bepaalt haar bestaansrecht en de ervaring leert dat de aanwas van leden voornamelijk vanuit 
de jeugd komt. 

2) De ontwikkeling van jeugdspelers draagt er mede toe bij wat de uiteindelijke kwaliteit van 
de speler als senior zal zijn. Een goede jeugdopleiding bepaalt uiteindelijk dus  ook het niveau 
van je 1e elftal en overige seniorenelftallen. 

De komende jaren willen we als Jeugdcommissie inzetten op beide aspecten.   
Vanuit een heldere organisatiestructuur moet er een positieve en professionele uitstraling van 
de jeugdafdeling uitgaan wat de aantrekkingskracht op spelers en kader vergroot.   
Door te investeren in het kader kunnen we deze vrijwilligers aan ons binden en het niveau van 
de opleiding verhogen. 
Als we vervolgens een natuurlijke doorstroming naar de senioren kunnen creëren zullen ook 
onze 1e elftallen naar een  hoger niveau getild kunnen worden wat uiteindelijk ook weer 
positief afstraalt op de verenigingen en daarmee bijdraagt aan de aantrekkingskracht op 
nieuwe leden.  
 

3. SWOT Analyse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

4. Doelstellingen 

SVEB/Sporting ST wil zoveel mogelijk jeugdleden aan zich binden. Onder leiding van kundige 
trainers moet een ieder zich op zijn/haar niveau optimaal kunnen ontwikkelen en in een 
team spelen dat op een passend maar zo hoog mogelijk niveau uitkomt.  Bovendien willen 
we plezier in en om het voetbal bieden. Middels een positieve en professionele uitstraling, 
intern en extern, willen we leden aantrekken en aan ons binden.    

Concreet  zijn hieruit de volgende doelstellingen geformuleerd: 

1) Minimaal 45% van schoolgaande basisschoolleerlingen is lid van de jeugdafdeling 
SportingST/SVEB. 

2) Verloop in het aantal jeugdleden in de bovenbouw maximaal  5%. 
 
 

5. Plan van aanpak 

De basis voor de uitvoering van dit plan en het realiseren van de doelstellingen vormt een 
serie strategische speerpunten die hieronder worden toegelicht.  Jaarlijks zullen er voor het 
nieuwe seizoen jaarplannen worden gemaakt waarin de concrete plannen voor dat seizoen 
worden vastgelegd, welke passend moeten zijn binnen de financiële middelen van de 
verenigingen. Aan het einde van ieder seizoen zal een evaluatie plaatsvinden waarin de 
resultaten worden getoetst aan (de doelstellingen van) dit jeugdbeleidsplan.  Successen 
kunnen vervolgens worden geborgd voor de toekomst en er kan eventueel worden 
bijgestuurd in de jaarplannen voor het volgende seizoen. 

 

 

Fig.1 Jaarplan cyclus 
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Strategische speerpunten: 

1) Duidelijke organisatie en beleid. 
 
Na de samenvoeging van de jeugdafdelingen in het seizoen 2018-2019 is er gewerkt 
vanuit één jeugdcommissie om sturing te geven aan deze nieuwe jeugdafdeling  . De 
komende jaren zal verder gebouwd worden aan een organisatie waarin 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk zijn gedefinieerd en kernwaarden 
en afspraken voor iedereen helder zijn. 
Vanuit een duidelijke organisatiestructuur kunnen we dit beleidsplan vorm gaan 
geven, uitdragen en levend houden binnen de verenigingen. 
 

2) Positieve, professionele uitstraling 
 
Door een positieve en professionele uitstraling te creëren, zowel intern als extern, 
willen we de aantrekkelijkheid van de verenigingen vergroten.  
Hoe we ons als teams, kader, vrijwilligers en toeschouwers presenteren in en om de 
velden is bepalend voor de uitstraling van de verenigingen. Enthousiasme, passend 
gedrag, duidelijke afspraken en regels zijn hierin noodzakelijk. Maar ook een nette 
accommodatie, goede middelen en  eenheid in kleding van teams en  kader spelen 
hierin een rol. 
Daarnaast willen we dat alle mooie dingen die we organiseren en presteren, zoals 
bijv. het 4x4 toernooi of  uitstekende prestaties van jeugdteams, optimaal 
gecommuniceerd worden naar buiten toe. Uiteraard gaat dit om de diverse 
mediamogelijkheden die er zijn maar ook om wat we als leden, ouders en 
betrokkenen vertellen en verspreiden.  
 

3) Ontwikkeling Technische kader 
 
Naast betaalde trainers in de jeugd zijn de trainers/coaches van SVEB/Sporting ST 
vrijwilligers van de verenigingen. Zij steken veel vrije tijd en energie in de 
jeugdspelers. Logischerwijs zal de ambitie van de trainers en het kennisniveau van 
trainers onderling van elkaar verschillen. Met name beginnende trainers hebben 
behoefte aan een helder beleid  en ondersteuning van ervaren trainers, van binnen 
de organisatie of extern. 
 

4) Betrokkenheid ouders/verzorgers 
 
De betrokkenheid van ouders is cruciaal voor de prestaties en het plezier van de 
jeugd. Met meer betrokkenheid kunnen we meer organiseren, is er meer beleving in 
en rond het veld. We kunnen dan meer activiteiten organiseren en de begeleiding 
van de jeugdteams gemakkelijker invullen. Daarnaast verwachten we dat het een 
positief effect heeft op het ledenaantal.  
 



 
 

5) Actieve Ledenwerving 
 
De actieve ledenwerving willen we de komende jaren uitbreiden. Met het grote 
aanbod aan sport- en andere verenigingen is het geen vanzelfsprekendheid dat 
kinderen voor voetbal kiezen. Door activiteiten te organiseren voor leden en niet 
leden proberen we de jeugd warm te krijgen voor het voetbal. Hiervoor zullen we 
ook leden vragen om te ondersteunen en hun enthousiasme over te brengen op de 
potentiele leden. 
 

6) Technisch beleidsplan 
 
Naast dit algemene jeugdbeleidsplan is er een  technisch jeugdbeleidsplan 
ontwikkeld.  
 
Het technische beleidsplan: 
1. bepaald de richting  voor de ontwikkeling van jeugdspelers;  
2. bewaakt de balans tussen recreatief en prestatief voetbal;  
3, biedt houvast voor het kader in voetbalvisie en strategie per leeftijdscategorie;  
4. bepaald de structuur om een natuurlijke doorstroming naar de senioren te 
bevorderen. 
 
Het volledige technisch beleidsplan is als bijlage toegevoegd aan dit document. 
 
 
 

6. Organisatie 

In dit hoofdstuk wordt de organisatie en overlegstructuur toegelicht waarmee dit 
jeugdbeleidsplan zal worden aangevangen. Deze structuur is niet per definitie star en kan 
wanneer de situatie daarom vraagt worden gewijzigd. 

 

6.1 Jeugdcommissie 
 

Voor de ontwikkeling en realisatie van het jeugdbeleid is de jeugdcommissie 
verantwoordelijk. De commissie is ingesteld door- en legt verantwoording af aan de 
hoofdbesturen van beide verenigingen.  
De huidige functies en taakgebieden van de jeugdcommissie zijn weergegeven in Fig.2. 



 
 

 

Fig 2 Structuur Jeugdcommissie 

  

 6.2 Overlegstructuur 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie is het centrale punt in de organisatie van de jeugdafdeling. Hier wordt het 
beleid vormgegeven en bewaakt. 

Voorafgaand aan het seizoen wordt de vergaderkalender bepaald. Waar nodig zal een extra 
vergadering worden ingepland. Bijzonderheden vanuit de verschillende aandachtsgebieden 
worden hier besproken en acties opgepakt vanuit de jaarplanningen. 

Van de vergadering worden actiepunten en besluiten vastgelegd. 

Commissies 

De commissies bepalen de eigen vorm en frequentie van overleg. Via een gedelegeerde in de 
commissie of een aangewezen contactpersoon vindt communicatie van en naar de 
jeugdcommissie plaats. 



 
 

Waar nodig zal een delegatie van de commissie worden uitgenodigd aan te schuiven bij een 
jeugdcommissievergadering.  

Hoofdbesturen 

Twee van de jeugdcommissieleden zijn vertegenwoordigt in de hoofdbesturen. Hierdoor is er 
een directe en korte communicatielijn met beide besturen.  

Kader 

Onder leiding van de coördinatoren is er minimaal 3x per jaar een bijeenkomst voor het kader, 
gesplitst in boven- en onderbouw: bij aanvang van het seizoen, rond de winterstop en aan het 
eind van het seizoen. Aan dit overleg nemen alle jeugdtrainers en leiders uit de betreffende 
leeftijdscategorie deel. Dit overleg heeft als doel om het jeugd- en technisch beleid te 
presenteren, ten uitvoer te brengen en te evalueren. Tevens biedt het overleg een platform 
voor alle issues van sportieve- en organisatorische aard.  

Rond de winterstop vindt met coördinatoren bovenbouw en technische commissie een 
evaluatie plaats met de betaalde jeugdtrainer(s).  

Teams 

Algemene zaken die het team aangaan worden gecommuniceerd via de groepsapps die door 
ieder team wordt aangemaakt en welke beheerd wordt door het kader van betreffend team. 
De appgroep is uitsluitend bedoeld voor die zaken die het gehele team aangaan. Bilateraal 
overleg/discussies worden niet via deze appgroep gevoerd. 

De leider is voor zowel de spelers als ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Afhankelijk 
van de aard van de vraag of het probleem zal de leider als aanspreekpunt beoordelen of hij/zij 
dit gelijk kan beantwoorden cq oplossen.  Zo niet dan vindt overleg plaats met de coördinator 
van de betreffende leeftijdscategorie. 

 


