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Inleiding 
 
S.V. Meerkerk is een vereniging met de ambitie om haar prestatieve selectieteams 
senioren en jeugd op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. Dit alles binnen 
de mogelijkheden, die het ledenaanbod ons biedt. Met zeker ook rekening houdend met 
de recreatieve sporters en elftallen, die een belangrijke groep vormen binnen de 
vereniging. Meerkerk heeft geen actief scoutingsbeleid buiten de eigen vereniging. 
 
S.V. Meerkerk is een vereniging die doelen onderschrijft, welke beschreven zijn in het 
'visie, actieplan en organisatie S.V. Meerkerk 2013-2016' en deze bewaakt. Waarborging 
van continuïteit en stabiliteit zijn daarbij vereisten. De vereniging is zich er van bewust, 
dat een direct verband bestaat tussen een goede organisatie en de basis voor goede 
prestaties en natuurlijk veel (voetbal)plezier. De vereniging schept voorwaarden om 
iedere speler het hoogst mogelijke te doen bereiken waarbij ook de recreatieve speler 
zich moet kunnen vinden in het spelen met plezier vanuit een aandachtvolle situatie.  
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1. Uitgangspunten beleidsplan 
 
Zoals in de inleiding omschreven wordt er onderscheid gemaakt tussen prestatief en 
recreatief voetbal. Van groot belang is dat zowel recreatieve als prestatieve sporters zich 
thuis voelen binnen de vereniging. Buiten het sportieve aspect speelt ook het 'verenigen' 
een belangrijk uitgangspunt voor dit beleidsplan. Een ieder moet zich kunnen 
herkennen in het beleid van de club.  

 
a. Missie S.V. Meerkerk 
S.V. Meerkerk wil mensen verenigen binnen de dorpsgemeenschap door middel van 
prestatief en recreatief voetbal waarbij de door de vereniging gestelde normen, waarden 
en gewenste sportiviteit hoog in het vaandel staan. 
 
b. Visie S.V. Meerkerk 
De clubtrots en het plezier spatten van de vereniging af, zowel in presentatie als gedrag 
binnen en buiten de lijnen.  

 
c. Doelstellingen S.V. Meerkerk 
- Het samenbrengen van mensen in verenigingswerk waar men trots op kan zijn. 
- Een goede, uitgebalanceerde organisatie neerzetten voor recreatief en prestatief 
voetbal. 
- Het opleiden van eigen talenten voor de selectie elftallen. 
- Vrijwilligerswerk moet een plezier zijn om te doen. 
- De prestatie doelstellingen voor de selectie teams zoals deze in hoofdstuk 3 
beschreven zijn. 
 
In het document 'visie, actieplan en organisatie S.V. Meerkerk 2013-2016' staan de drie 
pijlers beschreven waarop onze vereniging steunt, sporten, verenigen en Meerkerk. In 
de geest van deze pijlers is dit document opgesteld waarbij de clubcultuur nooit uit het 
oog verloren wordt. 
 
Plezier, betrokkenheid en een sterke onderlinge band vormen onder andere de basis van 
de clubcultuur. Plezier in het spelen van voetbal, betrokkenheid in het verenigingsleven 
en elkaar en een sterke onderlinge band vanwege het dorpse karakter van onze 
vereniging.  De door de club gestelde normen en waarden en respect voor elkaar 
vormen een onderliggende fundatie om de drie pijlers te ondersteunen. Dit document, 
gebaseerd op bovenstaande, heeft als doel om het technisch beleid van de club te 
beschrijven voor de komende jaren. De Technische Commissie zal dit document 
gebruiken om het beschreven beleid te waarborgen en hierop te sturen. 
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2. Technische Commissie (TC) 
 

Het bestuur van S.V. Meerkerk is eindverantwoordelijk voor het gevoerde technische 
beleid binnen de vereniging, de uitvoering hiervan is gedelegeerd aan de Technische 
Commissie. De Technische Commissie zal het bestuur adviseren en samen met het 
bestuur evalueren en bijsturen waar nodig met betrekking tot het technische beleid 
binnen de vereniging. Uiteindelijk neemt het bestuur beslissingen op hoofdlijnen, de TC 
zal dit uitwerken en vertalen naar het benodigde detailniveau. Een evaluatie van 
voortgang en uitgevoerd beleid zal op regelmatige basis ingepland worden. Het bestuur 
zal door middel van het bestuurslid (automatisch ook voorzitter TC) op de hoogte 
worden gehouden van voortgang en mogelijke problemen of beslissingen.  Binnen S.V. 
Meerkerk is gekozen voor een organogram waarin de Technische Commissie het 
technische beleid uitvoert met betrekking tot senioren voetbal. De Jeugdcommissie 
voert het technisch beleid uit rond jeugdvoetbal en damesvoetbal. De technische zaken 
rond de jeugd worden bewaakt  en gerapporteerd door  de Jeugdcommissie als team of 
door een aangesteld jeugdcoördinator TC. Als basis voor het gevoerde jeugdbeleid is 
een apart jeugdvoetbalbeleidsplan geschreven. 
 
a. Organogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het bestuurslid TC zal ook de functie van voorzitter op zich nemen. De commissie 
leden selectie-, recreatieve elftallen en secretaris zullen rapporteren aan de 
voorzitter. De wedstrijdsecretaris en materiaalverantwoordelijke zijn beschreven 
als ondersteunende functies van zowel de TC als het hoofdbestuur, waarbij de 
wedstrijd secretaris een vaste rol in de technische commissie heeft. 

 
 
 
 

Hoofd	  Bestuur	  

Commissie	  lid	  
Recreatieve	  
elftallen	  

Commissie	  lid	  
selectie	  elftallen	  
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	   Secretaris	  TC	  

Voorzitter	  /	  
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- Wedstrijdsecretari

s	  
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b. Taken en verantwoordelijkheden Technische Commissie 

• Overleg over technisch beleid en vraagstukken op regelmatige basis. 
• Ontwikkelen en coördineren van beleid aangaande voetbaltechnische zaken 

binnen de vereniging. 
• Opstellen en bewaken van de naleving van gemaakte afspraken op voetbal 

technisch gebied. 
• Coördineren en stimuleren van opleidingen voor vorming van het technische 

kader. 
• Informeren van het bestuur met betrekking tot voetbaltechnische zaken. 
• Beoordelen van het functioneren van trainers, staf en verzorging. 
• Overleg met spelersraad van de A/B/C selecties en leiders overige elftallen. 
• Aanbevelen van trainers en begeleiding bij senioren elftallen. 
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3. Prestatie gericht voetbal 
 
De doelstelling van S.V. Meerkerk is met het eerste selectie elftal jaarlijks mee te doen in 
de (sub)top van de 2e klasse met mogelijk en uitschieter naar de 1e klasse. Het 2e 
selectie team streeft 1e klasse niveau na, op deze manier is het gat met het 1e elftal 
relatief klein en ondersteunt dit de doorstroming van talenten uit de jeugd. Met het 3e 
elftal wordt 3e klasse nagestreefd, ook hier is het nodig om het gat met het 2e elftal 
klein te houden. 
Het doorstromen van talenten uit de jeugd heeft een belangrijke en centrale rol in het 
halen van de doelstellingen aangezien S.V. Meerkerk als doelstelling heeft veel energie 
te steken in de jeugd en de vereniging geen actief extern scoutingsbeleid heeft. De 
jeugd is de toekomst voor onze vereniging en hier moeten we bewust en verantwoord 
mee omgaan. Overigens zijn spelers van buitenaf van harte welkom binnen onze 
vereniging. 

 
a. A, B en C-selectie 
Selectiebeleid 
De A, B en C selectie trainers bepalen samen met de TC aan het eind van het seizoen 
welke spelers het daaropvolgende jaar worden opgenomen in de betreffende selecties 
tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Talenten uit de A jeugd zullen in 
overleg met de A-junioren trainer, indien beschikbaar een technisch jeugdcoördinator, 
selectie trainers, jeugd commissie en TC worden ingedeeld. Talenten die na de 
winterstop structureel met de A selectie hebben meegetraind en aangetoond hebben de 
capaciteit te hebben om aan te haken wat betreft niveau moeten in het seizoen daarop 
een kans krijgen in de voorbereiding van de A-selectie om zich te bewijzen. Gedurende 
de voorbereiding en aan het eind van de voorbereiding zullen de selectie trainers en TC 
definitieve selecties samenstellen, de invulling ligt in principe bij de selectie trainer. 
Gedurende het seizoen blijft het mogelijk om op gegronde redenen de selectie te 
wijzigen, dit zal echter wel altijd in goed overleg moeten gaan met speler, TC en 
betrokken trainers. Spelers zelf kunnen indien gewenst ook zelf aangeven een stap 
terug te willen doen. 

  
Selectie trainingen 
De selectie elftallen trainen 2 maal per week. Een gediplomeerde trainer, eventueel 
aangevuld met een assistent trainer / leider is verantwoordelijk voor de invulling van 
trainingen en trainingsopbouw. Streven is dat ieder selectielid 2 maal per week traint. 
Mogelijke uitzonderingen hierop worden individueel beoordeeld met de speler in 
kwestie, de trainer en de TC. De vereniging streeft ernaar de A, B en C- selectie op 
totaal 2 beschikbare velden te laten trainen om zo voldoende ruimte te creëren voor de 
oefenstof. De A-selectie zal trainen met 2 keepers en er wordt naar gestreefd om de B 
en C selectie ook de beschikking te geven over een keeper tijdens de trainingen. 
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Keepers trainingen 
De selectie keepers zullen eens per week training krijgen van een keeperstrainer. De 
keepers zullen op dinsdag worden getraind waarbij het zwaartepunt op individuele 
ontwikkeling hoort te liggen. De keeperstrainer dient de ontwikkeling van de keepers te 
volgen door zelf wedstrijden te bekijken en/of door regelmatig overleg met de trainers. 

 
Wedstrijden 
De oefenwedstrijden worden altijd geregeld door de wedstrijdsecretaris of in overleg 
met deze functionaris.  
Voor competitiewedstrijden wordt donderdag de definitieve selectie voor de wedstrijd 
vastgesteld in overleg met de TC, idealiter is er voor donderdag al overleg tussen te 
trainers onderling zodat het invullen van de selectie indeling enkel nog maar een 
formaliteit is op donderdag. De zaterdagse selecties voor de eerste drie elftallen bestaan 
in principe uit 14 spelers, bij het 1e elftal aangevuld met een wisselkeeper (indien 
beschikbaar). Eventueel en bij voorkeur kunnen talentvolle A-jeugd spelers worden 
toegevoegd als 3e of 4e wissel. Dit dient te geschieden in overleg met de A junioren 
trainer, selectie trainer en TC. 

 
Wisselbeleid 
S.V. Meerkerk streeft in alle selectie elftallen naar een bewust wisselbeleid. Een speler 
mag maximaal twee achtereenvolgende wedstrijden wissel zitten en dient de daarop 
volgende competitiewedstrijd ten alle tijden te starten in de basisopstelling (mag 
eventueel ook in een lager elftal) waarbij ook gestreefd wordt om deze speler zo lang 
mogelijk te laten spelen. 
Om te voorkomen dat te veel spelers te snel het maximale aantal wedstrijden hebben 
gespeeld, dient er zorgvuldig en op tijd geëvalueerd te worden of een speler nog bij een 
bepaald elftal mag/moet spelen of dat het beter is om de speler tijdelijk terug te zetten. 
De TC samen met de trainers zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van deze 
statistieken en deze voortijdig te bespreken. Dit punt zal iedere donderdag kort 
doorgenomen worden voordat de zaterdag selecties worden ingevuld 
 
Begeleiding    
De technische staf van de selectie elftallen bestaat idealiter minimaal uit: 

 A-
Selectie 

B-
selectie 

C-
selectie 

Recreatief 

Hoofdtrainer X X X  
Assistent trainer X    
Assistent scheidsrechter X X   
Leider X X X X 
Keeperstrainer X    
Sportverzorger X    
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Hoofdtrainer  
Een gediplomeerde trainer welke past binnen de club cultuur, ambitie, voetbalvisie en 
normen en waarden van s.v. Meerkerk. 
 
Assistent trainer  
Idealiter een oud speler welke voldoende voetbalinzicht heeft om de hoofdtrainer te 
assisteren.  Iemand die tussen de trainer en de selectie staat en hier bruggen kan slaan.  
Eventueel kan deze functie ook door een externe trainer in opleiding worden ingevuld. 
 
Assistent scheidsrechter  
Scherpe, eerlijke en stressbestendige vrijwilliger. 
 
Leider  
Sociaal persoon welke goed in de groep ligt, de club goed kent en het leuk vindt om te 
ondersteunen bij het teamproces rond de selectie in al haar facetten. Hoeft niet 
noodzakelijkerwijs veel voetbalkennis te hebben, heeft wel de voorkeur. 
 
Keeperstrainer  
Gediplomeerde of ervaren oud keeper die eens per week de selectie keepers traint. 
Individuele ontwikkeling van de verschillende keepers dient hierbij voorop te staan. 
 
Sportverzorger  
Gediplomeerde sportverzorger welke beschikbaar is op de trainingsavonden en 
wedstrijden van de A-selectie. Sportverzorging is niet beperkt tot de A-selectie. De 
sportverzorger zal bij wedstrijden van het 1e elftal aanwezig zijn. 

 
Kleding 
S.v. Meerkerk streeft ernaar om ieder senioren team in gesponsorde tenues te laten 
spelen. Er is sinds het seizoen 2014-2015 voor ieder actief lid een tas en trainingspak 
beschikbaar gesteld door de vereniging. Wij  verwachten van de verschillende teams dat 
ze zorgvuldig met de tenues en pakken / tassen omgaan. 
Indien een team wedstrijd/presentatiekleding tot haar beschikking krijgt dient dit 
gedragen te worden tijdens oefen/beker en competitie wedstrijden. Het is aan de 
trainer, leider en aanvoerder om hierop toe te zien. De kleding is in bruikleen gegeven 
en hier dient zorgvuldig mee omgegaan te worden. De kleding wordt te allen tijde aan 
het eind van het seizoen verzameld, gecontroleerd (leider samen met 
materiaalverantwoordelijke)  om vervolgens in het nieuwe seizoen opnieuw uit te delen 
aan de definitieve selecties en elftallen, mits van toepassing. 

 
Trainingskamp en overige activiteiten  
Het bestuur stelt voor de selecties jaarlijks een budget vast in de vorm van een 
borgstelling, waarbinnen activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook hier geldt de 
verenigingsgedachte. Het is een borgstelling en geen plicht om het budget uit te geven. 



	  

Technisch	  beleidsplan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SV	  Meerkerk	  2014-‐2016	  
	  	  	  	  	  	  

	  

De TC legt samen met de begeleiding van de selecties verantwoording af voor 
het te spenderen geld bij het bestuur.  
 
Onderdeel van het budget vormt het trainingsweekend van de A-selectie na de eerste 
seizoenshelft georganiseerd door de technische staf van de A selectie eventueel 
aangevuld vanuit de TC. De basis van het trainingskamp is te komen tot verbetering van 
de prestatie en versterken van de onderlinge band. Andere activiteiten worden naar 
behoefte ingevuld. Het trainingskamp zal idealiter in de winterperiode worden belegd, 
bij voorkeur niet ten tijden van de nieuwjaarsreceptie. De inhoud ligt primair bij de 
trainer maar dient minimaal een wedstrijd, een teambuildings activiteit en een evaluatie 
moment te bevatten.  

 
Spelersraad 
Ieder jaar zal na de voorbereiding een spelersraad worden samengesteld in elke selectie 
welke als representatief klankbord dient. De spelersraad zal +/- 8 wekelijks met een TC 
lid samenzitten om voorgang te bespreken. De spelersraad zal ook betrokken worden 
bij het aanstellen van nieuwe trainers en de zoektocht naar invulling van de technische 
staf. De spelersraad bestaat idealiter uit de aanvoerder en twee a drie andere selectie 
spelers.  

 
Overleg en evaluatie 
Op regelmatige basis zullen gesprekken ingepland worden met de selectie trainers, de 
technische staf en spelersraad van de selecties. 
 
b.<23 selectie 
Jaarlijks zal S.V. Meerkerk deelnemen aan het <23 Alblasserwaardtoernooi om de 
overgang van talentvolle junioren naar de senioren te bevorderen. Primaire doelstelling 
van S.V. Meerkerk voor dit toernooi is het stimuleren van het mentale-, 
voetbaltechnische en tactische groeiproces van getalenteerde jeugdspelers door deze 
samen te laten spelen met meer ervaren selectiespelers tegen vergelijkbaar 
geselecteerde teams. Jaarlijks zal er een trainer worden aangewezen, idealiter de 
hoofdtrainer, om de coaching van dit team op zich te nemen. De hoofdtrainer heeft de 
voorkeur zodat hij in competitieverband jeugdspelers op een voor hen hoger niveau aan 
het werk kan zien, dit ter voorbereiding op het selectieproces voor het daaropvolgende 
seizoen. 
Er wordt gestreefd naar een selectie bestaande uit minimaal 4 A-junioren, 4 1e jaar 
senioren, aangevuld met selectie spelers < 23 jaar samengesteld door de trainer in 
samenspraak met de trainers uit welke elftallen spelers worden gebruikt. s.v. Meerkerk 
zal geen spelers ouder dan 23 jaar afvaardigen. De selectie zal ondersteund worden met 
een leider, een assistent scheidsrechter en een verzorger. Een beknopte wedstrijd 
evaluatie kan op donderdagavond kort worden doorgenomen.  
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c. Zaalvoetbal 
Tijdens de winterstop neemt de S.V. Meerkerk met een representatief team deel aan het 
zaalvoetbaltoernooi om de Champions Cup in Gorinchem. Het trainingskamp van de A-
selectie dient idealiter na de finale van het toernooi gepland te worden. In geval van 
conflicterende belangen zal de TC hierin leidend zijn. 
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4. Recreatievoetbal 
 
Binnen S.V. Meerkerk staat het plezier in voetbal centraal. Iedere speler dient op zijn 
niveau te kunnen voetballen. De teams lager dan het 3e elftal worden als recreatief 
gedefinieerd.  

 
a. Senioren mannen 
De teams 4 tot en met het veteranen team hebben de mogelijkheid om eens per week 
op donderdag te trainen. Tijdens de training wordt uitgegaan van een hoge mate van 
zelfstandigheid aangezien er geen trainers worden ingedeeld voor recreatief voetbal. 
Ieder team dient onderling een leider(s) te kiezen die verantwoordelijk is voor de 
wedstrijd administratie en voorbereiding. Indien het elftal hier niet uitkomt zal de TC 
actief assisteren in het vinden van een leider. Ook het regelen van spelers en 
scheidsrechter voor een wedstrijd wordt in hoge mate aan de teams zelf over gelaten. 
Binnen de vereniging is het voor actieve leden die niet wekelijks aanwezig kunnen zijn 
bij een wedstrijd ook mogelijk zich op een reservelijst te laten plaatsen in plaats van bij 
een vast team. Deze reservelijst kan voor de recreatieve teams gebruikt worden ter 
aanvulling van de beschikbare spelers voor een wedstrijd. De TC zal hier een 
ondersteunende rol in spelen en zal in de selectie samenstelling streven naar voldoende 
spelers per team. Er wordt hier wel een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid 
van spelers om aanwezigheid en evt. afwezigheid tijdig te melden bij de teamleider. Bij 
recreatief voetbal is het mogelijk om bij de TC een voorkeur aan te geven in welk team 
men ingedeeld wil worden, dit dient te worden gedaan voor het einde van het lopende 
voetbalseizoen. De TC zal er naar streven om deze verzoeken te honoreren, maar het is 
mogelijk dat hier vanaf geweken moet worden in verband met aantal spelers per team. 

 
b. Veteranen voetbal 
Sinds het seizoen 2013-2014 heeft s.v. Meerkerk ook een veteranen team ingeschreven. 
Voetbalplezier, gezondheid en sportiviteit staan hier voorop. Een ieder boven de 35 kan 
zich aanmelden voor het veteranen voetbal. Ook hier streeft s.v. Meerkerk naar een 
grote mate van zelfstandigheid gelijk aan die bij overige recreatieve teams. Eventuele 
toekomst plannen als onderlinge 7x7 wedstrijden op zaterdag zijn bespreekbaar en 
afhankelijk van initiatieven van de leden zelf. 
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5. Medische begeleiding 
 

S.v. Meerkerk beschikt over een goed medisch team dat bestaat uit een sportverzorger 
en idealiter aansluiting bij een fysiotherapie praktijk. Door goede samenwerking hopen 
we niet alleen een verantwoorde fysieke en conditionele opbouw te hebben gedurende 
het seizoen, maar ook sneller juiste diagnoses te kunnen stellen en geblesseerde 
spelers sneller met een juiste behandeling fit te krijgen. De sportverzorger zal een 
dringend advies uitbrengen aan de betreffende selectie trainer of een speler wel of niet 
beschikbaar is voor de eerst volgende wedstrijd. De sportverzorger zal op 
wedstrijddagen bij het 1e elftal aanwezig zijn. Door de week is de sportverzorger in 
ieder geval aanwezig op de trainingsavonden van de A-selectie, hij zal het eerste 
aanspreekpunt zijn voor spelers en de eerste diagnose stellen. Indien doorverwijzing 
naar fysiotherapie gewenst is zal de betreffende speler hier zo spoedig mogelijk terecht 
kunnen volgens afspraak. De verantwoording om medische begeleiding te zoeken blijft 
bij de speler zelf liggen, maar om doelstellingen van de verschillende selectie teams te 
realiseren wordt verwacht om zo spoedig mogelijk begeleiding te zoeken indien de 
verzorger dit adviseert. 
 
S.V. Meerkerk streeft ernaar om voor haar selectieteams ook een herstel / fysiek trainer 
aan te stellen. Dit dient dan wel iemand te zijn met kennis van zaken en dit dient binnen 
het beschikbare financiële plaatje van de selecties te passen. 
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6. Ontwikkeling en doorstroming 
 
a. A-jeugdspelers 
Voor de totale visie op het jeugdvoetbal is het Jeugdvoetbalbeleidsplan van toepassing. 

 
Overgang van A junioren naar senioren 
Aan het einde van het seizoen zal samen met de (jeugd) TC en A-junioren trainer een 
voorstel voor indeling worden gemaakt van A-jeugd spelers welke over gaan naar de 
senioren. Deze voorindeling zal door de TC met de senioren selectie trainers worden 
besproken om tot een 'definitieve' indeling te komen. Hierbij zal gekeken worden naar 
zowel individueel als teambelang. Tijdens het seizoen zal de ontwikkeling van 
jeugdspelers (1e en 2e-jaars) nauwgezet gevolgd worden om te bepalen of een speler op 
het voor hem juiste niveau speelt. Eventuele wijzigingen tijdens het seizoen zullen altijd 
in overleg met de trainers en speler zelf genomen worden. Ontwikkeling van het 
individu staat hierbij voorop, dit om de speler op het juiste niveau door te laten groeien. 
 
Voorbereiding op overgang 
Talentvolle jeugdspelers zullen (na de winterstop) in goed overleg met de 
desbetreffende trainers en TC met regelmaat meetrainen bij de selecties. In deze 
periode zullen ook met vaste regelmaat A-junioren als wissel fungeren na een wedstrijd 
van hun eigen team. Bij voorkeur niet om de seniorenteams op te vullen bij een tekort 
aan spelers. Bij het ontstaan of signaleren van knelpunten vindt altijd overleg plaats 
tussen Technische Commissie en (jeugd)trainer. Jeugdspelers die in aanmerking komen 
voor een recreatief team kunnen aan het eind van het seizoen mee trainen op 
donderdag avond om het betreffende team van volgend jaar alvast te ‘leren kennen’. 

 
Vervroegde overgang 
Talentvolle jeugdspelers kunnen enkel vervroegd over naar het 1e elftal, niet naar 
overige selectie elftallen. Voorwaarde hiervoor is dat de speler een meerwaarde is en in 
principe direct in aanmerking komt voor een basisplaats. Ook de speler zelf, de 
betrokken trainers en TC hebben een stem in de overgang. Indien er in de jeugd een 
overschot aan A junioren ontstaat voor het volgend seizoen kan er besloten worden om 
voor het nieuwe seizoen 2e-jaars A-junioren vervroegd in te laten stromen bij de 
senioren, dit hoeft niet selectie elftal gerelateerd te zijn. 

 
b. Senioren  
De ontwikkeling van senioren spelers zal door de selectie trainers gevolgd worden. De 
trainers dienen aan te geven of iemand beter tot zijn recht komt in een andere selectie. 
De primaire taak van de ontwikkeling van het team en het individu ligt bij de selectie 
trainers. Om deze ontwikkeling te stimuleren streeft S.V. Meerkerk ernaar om voor de 3 
selectie elftallen gediplomeerde trainers aan te stellen. 

 



	  

Technisch	  beleidsplan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SV	  Meerkerk	  2014-‐2016	  
	  	  	  	  	  	  

	  

c. (assistent)Trainers / leiders / assistent scheidsrechter 
De ontwikkeling van (assistent)trainers, leiders en assistent scheidsrechters behoort tot 
de verantwoordelijkheid van de TC. Ontwikkeling van de (assistent)trainers, leiders en 
assistent scheidsrechters zal per individu bekeken worden. S.V. Meerkerk ondersteunt 
bij voorkeur (oud) spelers die zich in het trainersvak willen oriënteren. Het creëren van 
stage plekken voor trainers in opleiding zal ook actief worden opgepakt.   
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7. Algemene zaken 
 

a. Materialen 
Ieder selectieteam beschikt over een eigen set trainings- en wedstrijdmateriaal en 
draagt daarover zelf de verantwoording. (ballen, hesjes, waterzak, EHBO spullen). Ieder 
team van de S.V. Meerkerk  beschikt over gesponsorde kleding, welke op de 
wedstrijddag door leiders / spelers opgehaald en meegenomen wordt. Per team wordt 
gekeken naar een was-adres waar alles wordt afgegeven na de wedstrijd. 
In zijn algemeenheid geldt: wees zuinig op de materialen, sluit deuren af na vertrek. 
Indien behoefte bestaat aan uitbreiding van materialen of vernieuwing neem dan contact 
op met het desbetreffende lid van de Technische Commissie, idealiter de materiaalman. 
Ook hier geldt materialen zijn duur, kom met redelijke verzoeken, zodat een goede 
afweging kan worden gemaakt of aanschaf daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort.  

 
b. Activiteiten en werkzaamheden  
Teams kunnen gedurende het seizoen worden gevraagd om mensen af te vaardigen 
voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden. Een concreet voorbeeld hiervan betreft de 
kantinediensten. 
Om eventuele gaten in het dienstrooster van de kantinevrijwilligers op te vullen kan een 
beroep gedaan worden op de elftallen die de betreffende zaterdag een thuiswedstrijd 
spelen. Uiterlijk 2 weken voor die zaterdag zullen de verschillende teams middels de 
leider een aanvraag krijgen om iemand beschikbaar te stellen voor assistentie na de 
wedstrijd.  

 
c. Nieuwe leden 
Nieuwe leden worden in eerste instantie ingedeeld bij niet-selectieteams, tenzij er 
bekendheid bestaat met de capaciteiten van de speler. De TC zal hier in overleg met de 
nieuwe speler en de betreffende trainer uitspraak over doen. In ieder geval zal de 
behoefte aan spelers bij de verschillende teams ook meewegen. Ieder nieuw lid heeft 
recht op 3 proef trainingen voordat er een definitief inschrijvingsformulier dient worden 
ingediend om lid 


