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Doelstelling 
 
Het seniorenbeleid is om structuur aan de seniorenelftallen te geven om Siveo op zowel sportief als 
sociaal gebied op het gewenste niveau te houden. 
 
Teamindeling senioren 
 
Jaarlijks bepaalt de Technische Commissie (TC) met leiders en trainers de teamindeling voor het 
seizoen. Spelers worden hierover geïnformeerd. Individueel kunnen keuzes en besluiten worden 
toegelicht.  
 
Kwantitatief 
Tegen het einde van het seizoen inventariseren de leiders van de teams welke spelers het volgend 
seizoen blijven voetballen. Met deze informatie bepaalt de Technische Commissie hoeveel senioren 
teams worden ingeschreven en in welke klasse. Hierbij wordt rekening gehouden met spelers die 
overkomen uit de jeugd. Om deze spelers een soepele overgang te bezorgen zal kritisch gekeken 
worden wie in welk team komt. 
 
Kwalitatief 
De hoofdtrainer bepaalt, eventueel in overleg met de Technische Commissie, wie voor de selectie in 
aanmerking komt. Er wordt gekeken naar de kwaliteiten van de speler en de bereidheid om 2 keer per 
week te trainen. De selectie zal uit maximaal 18 personen bestaan.  
 
Selectie 
Afhankelijk van het aantal spelers en ambities wordt bepaald hoeveel selectie-elftallen geformeerd 
worden. Na de oefenwedstrijden bepaalt de hoofdtrainer wie in welke selectie komt. 
 
Indeling op weekbasis 
Wekelijks wordt de samenstelling van de teams vastgesteld. Dit begint bij het eerste elftal (selectie), 
gecoördineerd door de hoofdtrainer samen met de leider van het 1ste elftal en de leider van het 2de 
elftal. Er wordt gekeken naar: 

1. Vorm van de speler 
2. Beschikbaarheid van de speler 
3. Aanwezigheid van de speler op de training 

 
Waarbij ook rekening wordt gehouden met de reglementen van de KNVB. Zodra het 1e en 2e elftal zijn 
bepaald, volgt de samenstelling van de overige teams. Hierbij geldt het principe dat de teams van 
boven naar beneden worden geformeerd. Dit gebeurt in onderling overleg tussen de leiders van de 
teams. Tenminste één dag voor een speelronde zijn de teams bekend en weten de spelers in welk 
team ze spelen.  
 
Dames 

Bij een mogelijke selectie elftal wordt uitgegaan van competitief voetbal. De dames worden dan in de 

gelegenheid gesteld om twee keer per week te trainen. Op basis van de samenstelling van teams en 

aanwezigheid van speelsters verzorgt een gekwalificeerde trainer de trainingen. Dit wordt bepaald 

door de TC. 
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Organisatie 
 
Technische Commissie (TC) 
De TC is verantwoordelijk voor het technisch beleid. Dit betreft alle activiteiten die te maken hebben 
met: 

• de werving en selectie van de betaalde en onbetaalde trainers  

• het opleiden, begeleiden en ontwikkelen van trainers en leiders 

• het organiseren van de doorstroming van de junioren naar de senioren 

• het bepalen van condities waardoor het niveau qua voetbal en speelwijze wordt bereikt 

• het samenstellen van teams met begeleiding 

• het bepalen van de doelstellingen voor het komende seizoen 

• het indelen van de teams in de competities 

• het vaststellen van een trainingsrooster 
 
De TC neemt deel aan het bestuursoverleg. Daarin worden voorstellen vanuit de TC besproken. 
 
Wedstrijdsecretariaat 
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma van de senioren. De KNVB 
stelt het programma voor de beker en competitiewedstrijden vast. De wedstrijdsecretaris doet dit voor 
de vriendschappelijke wedstrijden. De wedstrijdsecretaris is bevoegd om wedstrijden te verzetten. Dit 
geldt voor alle soorten wedstrijden (vriendschappelijk, beker en competitie). Bovenstaande doet de 
wedstrijdsecretaris in overleg met de leiders. Mocht dit tot discussie leiden dan wordt gezamenlijk 
overlegd met de TC. De wedstrijdsecretaris neemt uiteindelijk het besluit. 
 
Scheidsrechter 
De scheidsrechterscoördinator heeft als doel voldoende en gekwalificeerde scheidsrechters ter 
beschikking te stellen voor de wedstrijden. Hij zorgt voor een sluitende planning zodat alle wedstrijden 
een scheidsrechter toegewezen krijgt. Hiervoor zal hij scheidsrechters werven, begeleiden en 
motiveren. 
 
Lidmaatschap 
Er zijn vier manieren waarop je lid kunt zijn. De hoogte van de contributie is daarop afgestemd. 
Hieronder worden de verschillende manieren uitgelegd. 
 

Lidmaatschap Trainen Wedstrijden Spelerskaart 

Actief lid Onbeperkt Onbeperkt Ja 

7x7 (35+ en 45+) Onbeperkt 7x7 en extra max. 5x per jaar op een zaterdag Ja 

Trainend lid Onbeperkt Max. 5 per jaar op een zaterdag Ja 

Rustend lid Nee Niet speelgerechtigd Nee 

 

Training 
De hoofdtrainer traint de selectie(s) op de dinsdag- en donderdagavonden. De hoofdtrainer handelt 
volgens het overeengekomen contract en wordt daarvoor betaald. Bij de vrouwen verzorgt een trainer 
met de juiste kwalificaties de trainingen. Of dit een betaalde trainer is, hangt af van de doelstelling en 
het aanwezige potentieel. Alle overige elftallen hebben een trainer van de club of een begeleider uit 
het eigen team. Deze doen dit op vrijwillige basis.  

 

Planning 

Jaarlijks wordt een trainingsschema opgesteld voor de senioren. Standaard wordt er gebruik gemaakt 

van de buitenfaciliteiten. Indien noodzakelijk wordt er in de hal getraind. Voor het trainen in de hal 

geldt een apart schema. Bij afgelaste wedstrijden (of vrije zaterdagen) is er de mogelijkheid om te 

trainen. Dit is opgenomen in beide schema’s. 

 

Evaluatie 

Aan het einde van het seizoen wordt geëvalueerd of en in hoeverre de gestelde doelstellingen zijn 

bereikt. Indien nodig wordt op basis van de evaluatie het beleid en/of overige reglementen gewijzigd 

en of aangevuld. 
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Houding en gedrag 
 
Sportiviteit 

Respect voor anderen en het nemen van verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel. De club 

accepteert onder geen enkele voorwaarde of excuus lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van 

discriminatie, (seksuele) intimidatie, bovenmatige onsportiviteit en maatschappelijk wangedrag. 

Datzelfde geldt voor alle vormen van vernieling en diefstal. Siveo treedt, voor zover dat kan, op tegen 

iedereen die zich hieraan schuldig maakt. 

Siveo hanteert de regels van de KNVB en accepteert sancties die verbonden zijn aan het overtreden 

van deze regels, waarbij de kosten voor rekening van de overtreder komen. Siveo houdt zich het recht 

voor om sancties van de KNVB met eigen sancties uit te breiden. 

 
Kleding & materialen 
 
Aanschaf kleding 
De wedstrijdtenues worden door de club beschikbaar gesteld. De aanschaf en het gebruik gaat in 
overleg met de verantwoordelijke voor PR i.v.m. sponsoring. Er wordt daarbij gelet op kleur, merk, 
functionaliteit, uitstraling, kosten en duurzaamheid. De kleding wordt in 3 jaar afgeschreven en dient 
minimaal 5 jaar normaal te kunnen worden gebruikt. De beslissing voor de aanschaf van tenues ligt bij 
het bestuur. Daarbij kunnen spelers worden betrokken om hun mening en advies. 
 
Onderhoud kleding 
De wedstrijdtenues moeten na gebruik direct worden gewassen. De leider van het team zorgt dat de 
kleding wordt gewassen en dat deze compleet is. Het wassen gebeurt bij toerbeurt door de spelers 
zelf of kan door een vast persoon worden gedaan. Het team maakt zelf de afspraken om dit te 
regelen. Tussentijdse schade, vermissing of vervanging wordt door de leider geregeld. Aan het einde 
van het seizoen levert de leider de tenues met tas in. Tijdens de zomerstop worden de tassen met 
tenues weer compleet en inzetbaar gemaakt. 
 
Kleding en materialen tijdens wedstrijden en trainingen 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de kleding die vanuit de club beschikbaar wordt gesteld. Elke 
speler, speelster of begeleider moet met zorg en respect omgaan met kleding en materialen die 
tijdens wedstrijden en trainingen worden gebruikt. Schade of vermissing moet direct bij de leider of 
trainer worden gemeld. Vervanging of aanvulling wordt door de leider of trainer geregeld. Persoonlijke 
clubkleding moet zelf worden onderhouden en verzorgd. Op verzoek moet dit direct worden 
ingeleverd. Eventuele kosten van opzettelijke schade of onjuist gebruik wordt persoonlijk verhaald. 
Sponsoring van kleding of materialen verloopt altijd in overleg met de verantwoordelijke voor PR. 
 
Overigen 
 

Contributie 

De contributie is een belangrijke inkomstenbron voor Siveo. Het beleid is om de contributie 

laagdrempelig te houden. Jaarlijks wordt de contributie verhoogd worden met een percentage dat 

gelijk is aan de prijsindex voor de gezinsconsumptie. Een eventuele extra verhoging van de contributie 

wordt altijd gemotiveerd en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. 
 
Kampioenschap 
Indien een seniorenteam kampioen wordt dan stelt Siveo een bedrag van € 125,-- ter beschikking. 
 
Vrijwilliger 
Het mag duidelijk zijn dat de club van elke senior, heer of vrouw, verwachten dat zij zich actief inzetten 
voor onze vereniging. Dit kan in een functie als barmedewerker, (jeugd) leider/trainer, lid van bestuur 
of commissie maar ook met tijdelijke klussen zoals onderhoud of schoonmaakwerk aan de velden of 
accommodatie. 
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Wijzigingen en onderhoud 

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid. Jaarlijks wordt bekeken of er aanleiding is om dit 

beleid aan te passen. Tussentijdse wijzigingen worden alleen doorgevoerd als er noodzakelijke 

veranderingen zijn. 


