
Beste 
ouder(s)/speler,

Wij zijn Transparent en geloven in een Open cultuur. Met Plezier, 

Positiviteit, Enthousiasme zetten wij ons in voor de ontwikkeling 

van onze leden, zodat iedereen op zijn eigen niveau het maximale 

uit zichzelf kan halen. Uit deze ontwikkeling volgen Resultaten. Bij 

te maken beslissingen hanteren wij Samen de volgorde plezier, 

ontwikkeling, resultaat.

Onze visie geeft aan wat wij belangrijk vinden, wat voor soort 

vereniging wij willen zijn en hoe wij dat willen realiseren. De vereniging 

zijn wij met z’n allen. Ouders en spelers maken geen gebruik van, 

maar zijn de vereniging. Wanneer onderstaande 3 pijlers op de juiste 

manier ingevuld worden, familiecultuur, opleiden en indelen, zijn wij als 

vereniging succesvol. 

Bij Spcl. Silvolde en  
VV Terborg zijn we 
allen TOPPER(S)! 



Familiecultuur 
Wij willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis 

voelt. Er is aandacht voor iedereen; KLEUTERS/PUPILLEN/

JUNIOREN, van elke leeftijd en van ieder niveau. We 

(trainers, leiders, ouders en kinderen) spreken elkaar 

rechtstreeks aan op ongewenst gedrag en het niet 

nakomen van afspraken. Desgewenst kunnen hierbij de 

coördinatoren van Sportclub Silvolde en Voetbalvereniging 

Terborg  ingeschakeld worden, maar probeer het eerst 

altijd zelf op te lossen.

Ouderrol

Ouders hebben een belangrijke rol binnen de vereniging. 

De invulling die ouders hieraan geven, bepaalt het succes 

van Spcl. Silvolde en VV Terborg. Laat het coachen over 

aan de teambegeleiding en beperk je tot (positief) 

aanmoedigen. Kinderen hebben het meeste plezier en 

leren het best als ze zelf beslissingen kunnen nemen op 

het veld. Vanaf het verzamelmoment voorafgaande aan 

de training/wedstrijd tot en met het douchen na afloop 

van de training/wedstrijd zijn de trainers de opvoeders van 

het kind. Ouders komen niet in de kleedkamer (m.u.v. de 

allerkleinsten, (JO-7 t/m JO-9).  

Opleiden
Wij willen trainers opleiden en inzetten die spelers beter maken, zodat 

iedereen op zijn eigen niveau het maximale uit zichzelf kan halen. Als 

voetballer en als mens.

Indelen
Wij geloven dat spelers het meeste plezier hebben en zich het beste 

ontwikkelen als ze spelen met en tegen spelers van gelijkwaardig 

niveau. Bij te weinig weerstand gaan ze zich vervelen en bij te veel 

weerstand ontstaat er frustratie. De teamindeling wordt gemaakt door 

Voetbalzaken. Zij doen dit op basis van leeftijd, kwaliteit en sociale 

aspecten. Input hiervoor wordt geleverd door de teambegeleiding.

Algemeen criteria

• Leeftijd

• Ontwikkeling van een speler

• Trainingsopkomst

• Trainingsinzet

• Inbreng in het groepsgebeuren

Het soort vereniging 
dat wij willen zijn
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De begeleiding  
van jeugdleden

Een voetbalvereniging is meer dan een instituut 

dat alleen opleidt voor voetballen, het is ook een 

instituut waar een kind zich breder kan ontwikkelen 

tot een sociaal wezen met een zekere mate van 

verantwoordelijkheid. Dat betekent dat degene 

die de begeleiding van het kind op zijn schouders 

heeft genomen met name een pedagogische 

taak heeft, van waaruit hij/zij er op toeziet dat 

de normen en waarden die zijn vastgesteld in 

het Jeugdbeleidsplan (in te zien bij manager 

Voetbalzaken of Organisatie) nageleefd worden.

Belangrijke voorwaarde is dat de trainer en/of leider 

voorbeeldgedrag vertoont. Andere uitgangspunten 

zijn: respect, fair play en dat er geen onderscheid 

wordt gemaakt naar geslacht, huidskleur, 

nationaliteit, religie, geaardheid, etnische afkomst, 

taal en ambitie.

Normen en Waarden
• Voetbal is een spel, met plezier voor iedereen

• Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag

• Wij genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten 

• Ouders zijn twaalfde man, geen tweede coach

• Wij accepteren beslissingen van de scheidsrechter

• Wij behandelen elkaar met respect

• Wij gedragen ons correct en sportief

• Vereniging draait op vrijwilligers

•  Wij zorgen goed voor kleding, materiaal, kleedkamers en het sportpark

Activiteiten
Naast het voetballen worden er tijdens het seizoen door de jeugdafdeling 

verschillende activiteiten georganiseerd. De volgende jaarlijks 

terugkerende activiteiten staan standaard op het programma:

• Het sinterklaasfeest

• De herfstinstuif

• Zaalvoetbal in de Paasberg

• Pupillenkamp



Algemene principes

Dit proberen we te bereiken door:

•  Op de training te streven naar zoveel mogelijk balcontacten

•  Vrijheid van handelen/keuze voor spelers 

De kinderen bepalen zelf in de wedstrijd wat ze met de 

bal doen (“Afspelen!”, willen wij niet horen aan de kant van 

het veld. Durf te voetballen is ons credo). Vooraf maakt de 

trainer de afspraken met zijn spelers, daarbinnen heeft de 

speler vrijheid van functioneren. NIET negatief en sturend 

praten en schreeuwen naar de kinderen.

•  Positief te coachen 

Er zijn 4 coachmomenten voor de trainer:  

1. Voor de wedstrijd 

2. In de rust  

3. Na de wedstrijd  

4. Tijdens de training.

•  Jeugdteams helpen elkaar in geval van blessures of 

afwezigheid van spelers 

Dit doorstroomprincipe is leeftijdsgebonden  

horizontaal en daarna verticaal en vindt van boven naar 

beneden plaats; 

1e stap is kijken naar geschikte spelers horizontaal in dezelfde 

leeftijdsgroep, dus JO19-1  JO19-2 enz. Indien deze stap 

geen of onvoldoende resultaat oplevert, wordt verticaal in 

een lagere leeftijdsgroep gekeken. JO19-JO17 enz.

•  Bij de JO9–pupillen en daaronder is het principe dat er niet 

geselecteerd wordt 

Basisindeling op leeftijd, fysiek en sociale factoren. Er zal rekening 

gehouden worden met individuele wensen als indeling bij vriendjes/

klasgenoten e.d. Indeling blijft een verantwoordelijkheid van de JV.

•  Het selecteren van spelers begint vanaf de JO11  

Daaronder wordt genuanceerd ingedeeld waarbij naast aanleg ook 

nog rekening wordt gehouden met sociale en emotionele elementen. 

Dat betekent dat vanaf de overgang van naar JO11 er een geheel 

nieuwe situatie ontstaat met betrekking tot de indeling van de spelers, 

waarbij er echt selectie wordt toegepast.

•  De overgang van jeugd naar senioren moet geleidelijk en 

gestroomlijnd verlopen 

Spelers die eerder de overstap kunnen maken naar het 

seniorenvoetbal dienen die kans te krijgen, zonder te kijken naar 

leeftijd, maar wel naar het mentale en fysieke gedeelte.

Uitgangspunten aspecten meisjesvoetbal
•  Meisjespupillen worden “gewoon” mee gescout met de jongens.  

Bij voldoende kwaliteiten kunnen dus eventueel ook meisjes in JO9-1 

worden ingedeeld.

•  Voor meisjes gelden dezelfde indelingscriteria als voor de jongens.

•  Meisjes, ouder dan 16 jaar,  kunnen incidenteel gevraagd worden om bij 

de dames te spelen (ter aanvulling i.g.v. blessures).

Bij Spcl. Silvolde en VV Terborg staan Plezier en Ontwikkeling van het kind voorop!



Contact 

De teambegeleiding is het eerste aanspreekpunt 

voor ouders. Zij krijgen vanuit de vereniging 

alle informatie over wedstrijden, trainingen en 

materialen. Via een groepsapp communiceren zij 

met de ouders over aanvangstijden, afmeldingen, 

was- en rijschema’s en kleding. Bij verschil van 

inzicht is de leeftijdscoördinator Organisatie het 

aanspreekpunt.

Informatie 
Kijk voor informatie over wedstrijden en  

andere zaken regelmatig op onze website,  

Silvolde; www.sportclubsilvolde.nl en  

Terborg; www.vvterborg.nl

EHBO/gezondheid
Bij VV Terborg beschikken we voor kleine ongelukjes 

over een EHBO-koffer. Ook is er een AED aanwezig 

in de hal van de kleedkamers. Op locatie Silvolde 

beschikken we over een AED tussen de kleedkamers 

1 en 2 en een EHBO-koffer. Indien je vragen hebt, 

dan kun je altijd terecht bij het secretariaat of in de 

kantine. Indien er medische hulp nodig is dan zijn de 

nummers hiervoor te vinden in deze infogids. 

De begeleiding van 
jeugdleden

Lidmaatschap
Indien een speler geen lid is van vv Terborg of Spcl. Silvolde is het niet 

toegestaan deze speler tijdens wedstrijden op te stellen. Een speler mag 

altijd twee weken proeftrainen om te ervaren of voetballen iets is voor hem/

haar. Het lidmaatschap moet voor een heel seizoen betaald worden (wordt 

per kwartaal geïncasseerd). 

Ook u als vrijwilliger dient lid te worden van de club, dit is gratis en u zult hierover 

meer informatie krijgen van de Manager Organisatie of Manager Voetbalzaken.

Aan- of afmelden als lid
Het aan- of afmelden als nieuw lid van Spcl. Silvolde of VV Terborg dient 

te gebeuren middels een ingevuld  aan- of afmeldingsformulier op de site. 

Aanmelden bij VV Terborg kan via de link bit.ly/vvterborg-aanmelden en 

afmelden via de link bit.ly/vvterborg-afmelden. Het aan- of afmelden als lid 

van Spcl. Silvolde kan via de link bit.ly/Silvolde-aanmelden

Telefoonnummers 

Medisch

Landelijk noodnr.   Levensbedreigend    112

       Wel hulp geen spoed nummer 0900-0904

Huisartsenpost Oude IJssel Minder acuut

       Avond en weekend    0314-329888



Jeugd Samenwerking
De aansturing van de jeugdafdeling geschiedt vanuit een samenwerking,  

hierna Jeugd Samenwerking genoemd.

Aansturing 
Jeugdafdeling

Jeugd Samenwerking
Marc Neijland

Geno Mijnen

Ton Sanders

Manager Organisatie
Mehmet Önal

Manager Voetbalzaken
Theo Jansen



Organisatie & Voetbalzaken
Jeugd Samenwerking bestaat uit 2 pijlers: 

Voetbalzaken
Doelstelling - Is verantwoordelijk voor het 

ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het 

technische beleid jeugdelftallen.

Manager Voetbalzaken
Theo Jansen

Bovenbouw 17-19
Wout Blasman

Middenbouw 13-15
Joey Kuijer

Onderbouw 7-11
Maikel van Wijk

Meiden
Chareld ter Horst



Boven 17-19
Bianca Schot

Midden 13-15
Roel Liebrand

Onder 11-7
Roel van Holen

Meisjes
Jetske Bieleveldt

Kleuters
Wilma Thuis

Groepscoördinatoren Kleding
Anoek Roes

Manager organisatie
Mehmet Onal

Terrein
(Silvolde) Harold Sloot 

(Terborg) Henk Tempels

(Terborg) Martin Boersbroek

Kantine
(Silvolde) Richmond Epping 

(Terborg) Martin Boersbroek

Website
Sander Gries

redactie@sportclubsilvolde.nl 

Eef Kolkman 

website@vvterborg.nl
Materiaal
John Janssen

Wedstrijd
Leonie van Beek

Scheidsrechter
Stan Peters

Activiteiten
Wendy WolsinkOrganisatie 

Doelstelling
Het regelen en organiseren van alle niet-voetbaltechnische 

zaken die nodig zijn om voetbal mogelijk te maken. 


