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1. Inleiding 
 
Het beleidsplan senioren Sporting’70 2011-2014 geeft de hoofdlijnen aan van het 
organisatorische en voetbaltechnische beleid binnen de vereniging zoals dat de komende 
jaren gestalte zal moeten krijgen voor de seniorenafdeling en met name de selectie. 
 
Sporting’70 werkt op basis van het uitgangspunt dat plezier in het voetbal en aandacht 
voor prestatie elkaar versterken. De aandacht voor de selecties is gerelateerd aan de 
doelstelling om als vereniging „hogerop‟ te willen komen. Sporting’70 is een 
amateurvereniging in de zuivere zin van het woord. Er worden geen betalingen aan 
individuele spelers verricht. 
 
Los van de sportieve ambities zal de sfeer en het plezier om bij Sporting’70 te voetballen 
nooit uit het oog verloren worden. Ieder lid moet los van het niveau zich thuis kunnen 
voelen bij de vereniging. Echter met inachtneming van zijn plichten en het beleid van 
onze vereniging.  
 
Sporting’70 is op het moment van vaststelling van dit beleidsplan een gezonde 
vereniging. Zij heeft een grote aantrekkingskracht voor jonge leden. De structuur 
rondom de senioren en de selectie is echter niet stabiel. Het kost veel moeite en 
inspanning om de vrijwillige begeleiding van de selectie en met name het eerste op goed 
sterkte te krijgen.  Zeker op het moment dat er sprake is van een talentvolle lichting 
jeugdige spelers zijn er verwachtingen rondom het eerste elftal. Voor het realiseren van 
die sportieve ambities zal de structuur rondom de selectie steviger moeten zijn.  
 
Het beleidsplan beschrijft derhalve geen radicaal andere koers maar een realistische set 
van voorwaarden om die ambities waar te maken. Dit beleidsplan senioren is opgesteld 
basis van (eerdere) bijdragen van Jan van de Haar, Wim van Arnhem en Ron Verkuijl. Dit 
beleidsplan moet gezien worden in samenhang met het beleidsplan voor de afdeling 
Jeugd en Dames. 
 
 
Gert Verhoef  
Bestuurslid Senioren 
Oktober 2011 
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2. Prestatiegericht voetbal 

2.1 Doelstelling 
De doelstelling van Sporting’70 is promotie van het eerste elftal van de 4de naar de 3de 
klasse, in de komende 3 à 4 seizoenen. Ook het verbeteren van de prestaties van het 
tweede elftal en het derde elftal zal de komende 3 seizoenen aandacht krijgen. Het derde 
elftal zal een goede aanvulling worden op het 1e en 2e elftal.  
De selectie zal zowel op technisch, tactisch, maar ook organisatorisch niveau omhoog 
gebracht worden. Er zal een directe link zijn met de A-junioren. Doorstroom vanuit de A-
junioren naar de senioren moet een vanzelfsprekende en natuurlijke zaak zijn.  

2.2 Selectiecriteria 
De hoofdtrainer kijkt bij het selecteren van spelers naar de volgende criteria: kwaliteit, 
mentaliteit, normen en waarden, technisch en tactisch vermogen. Het is mogelijk om 
overgeheveld te worden naar het 1e elftal als de speler zich in positieve zin ontwikkelt. 
Dit geldt uiteraard ook voor de A-junioren. 

2.3 Ontwikkeling en doorstroming 
Ontwikkeling spelers 
Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de speler. De hoofdtrainer voert 
ontwikkelgesprekken met alle spelers. Met regelmaat worden de selectieteams 
geëvalueerd. Bij de senioren gebeurt dit in gesprekken tussen de hoofdtrainer, tweede 
trainer, keeperstrainer en de Technische Commissie. Hier komt ook de vraag aan de orde 
welke speler uit het 2e elftal of de A1 in aanmerking komt om een niveau hoger te 
spelen, zodat hij beter kan worden.  

De doorstroming van jeugdspelers naar senioren wordt bereikt door: 
• A-junioren na de winterstop 1x in de week mee laten trainen met de 1e-selectie. 
• af en toe jeugdspelers mee laten spelen met (oefen)wedstrijden. 
• een jeugdspeler meenemen naar de wedstrijd en als de wedstrijd het toelaat de 

spelers laten spelen. 
 

Aan het eind van het seizoen worden gesprekken geëntameerd met alle tweedejaars A-
junioren over plannen nieuwe seizoen. 
 
Om jeugdspelers te laten wennen aan de technische en fysieke vereisten van 
seniorenvoetbal zal de Hoofdtrainer in overleg met de A1 trainer spelers regelmatig met 
de selectie laten meetrainen en bij (oefen)wedstrijden deel laten uitmaken van het 1e of 
2e.Daarnaast ondersteunt dit de onderlinge band en bevordert de doorstroming tussen 
de diverse spelersgroepen.  
 
Per seizoen zal worden bekeken of een toekomstelftal opportuun is.  
 
Evaluatie  
Verbintenissen worden in principe aangegaan voor een periode langer dan één jaar. Elk 
seizoen vind in januari een evaluatie plaats van het technisch beleid en de technische 
staf. De evaluatie wordt voorbereid door de Technische Commissie (TC) en uitgevoerd 
door het bestuur. 
 
Trainingsopkomst 
Voor de selectie geldt 2x per week trainen, op dinsdag- en donderdagavond, als 
uitgangspunt. De trainingsstaf van de selectie bepalen onder leiding van de hoofdtrainer 
welke spelers eventueel kunnen worden vrijgesteld van bovengenoemde verplichtingen 
en toch voor een positie in de diverse teams in aanmerking komen. Dit is met name van 
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toepassing op grote afstand studerende spelers, waarbij wel vervangende trainingsarbeid 
in overleg met de technische staf zal moeten worden gevonden en/of overige (dringende) 
redenen, ter beoordeling van de technische staf.  
 

3. Recreatievoetbal 
Het plezier in de voetbalsport staat centraal. Elke speler moet op zijn niveau het 
voetbalspel kunnen beoefenen binnen Sporting’70, waarbij continue het plezier in het 
voetbal en zich prettig voelen binnen onze vereniging voorop staat.  
 
Recreatief voetbal is voornamelijk van toepassing vanaf het 3e elftal. Recreatieve teams 
bij de senioren bestaan uit tenminste 15 spelers. Voor spelers wordt minimaal één keer 
per week een trainingsmogelijkheid aangeboden. De recreatieteams zijn in principe 
selfsupporting wat betreft teamsamenstelling leiderschap, ontvangst tegenstander en 
scheidsrechter. Het bestuur coördineert.  
 
Het streven is om op zondag het gastheerschap en het wedstrijdsecretariaat onder te 
brengen bij een vast persoon (hoeft niet dezelfde te zijn).  
 
Het zeven ten zeven is een succesvolle activiteit. De continuïteit is een belangrijk 
aandachtspunt voor het bestuur. 
 

4. Technische structuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het technisch beleid zoals de aanstelling van de 
hoofdtrainer, andere (gediplomeerde) trainers, verzorger en leiders.  
 
De uitvoering is gedelegeerd aan de TC. De TC adviseert het bestuur. In een jaarlijkse 
cyclus worden de diverse aanstellingen geëvalueerd en waar nodig aangepast en/of 
aangevuld. Het samenstellen van de jaarlijkse selecties wordt samen met de leiders en 
trainers gedaan. Bij de jeugdafdeling ligt de eindverantwoordelijkheid bij de technisch 
jeugdcoördinator, ondersteund door zijn coördinatoren per leeftijdsgroep.  
 
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het technisch beleid voor de senioren. Hij is 
betrokken bij de andere prestatieteams en overlegt over technische zaken met de 
tweede trainer. Daarbij wordt de autonome positie van de tweede trainer t.a.v. de 
coaching gerespecteerd.  

4.1 Technische commissie 
De Technische Commissie:  

• bestaat uit hoofdtrainer senioren, tweede trainer senioren, lid senioren bestuur en 
eventueel 1 extra persoon. 

• is aanspreekpunt voor de technische staf van de 1e en 2e selectie. 
• doet het bestuur adviserende voorstellen betreffende benoeming en ontslag van 

trainers, leiders, verzorgers en grensrechters.  
• de adviezen met betrekking tot het verlengen van de contracten dienen in de 

maand november ter sprake te komen. Hierin worden besluiten genomen om tot 
contractverlening over te gaan. Mocht de trainer hier van af zien, dan kan de 
wervingsprocedure voor een nieuwe trainer in gang gezet worden. Spelers ook 
betrekken. 

• zorgt bij de overige senioren elftallen dat in de maand februari het initiatief tot de 
teamsamenstelling voor het komend seizoen wordt genomen.  

• waakt over de uitstraling van de teams.  
• roept de vergaderingen van trainers en leiders bijeen.  
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4.2 Hoofdtrainer 
De hoofdtrainer is beroepsmatig en gediplomeerd op het vereiste niveau (conform 
voorschriften van de KNVB) aan de vereniging verbonden. Uiteraard onderschrijft de 
hoofdtrainer het voetbaltechnische beleidsplan en draagt dit ook uit.  
De taken/rollen omvatten: 

• draagt zorg voor de samenstelling van het 1e elftal en overlegt met de trainer van 
het 2e elftal over de samenstelling van het 2e elftal. 

• verzorgt de trainingen van het 1e elftal en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden. 
• is verantwoordelijk voor het technische-tactische beleid van het 1e elftal. 
• draagt zorg voor de organisatie rondom de 1e selectie in samenspraak met de 

leider van het 1e elftal. 
• dient te werken conform het seniorenplan. 
• heeft een adviesrol naar het bestuur 

4.3 Tweede trainer 
De technische staf bestaat op zijn minst uit 1 assistent trainer die als coach van het 2e 
elftal verbonden is aan de vereniging. De tweede trainer: 

• draagt zorg voor de samenstelling van het 2e elftal in overleg met de 
hoofdtrainer. 

• verzorgt de trainingen van het 2e elftal en coacht het 2e elftal tijdens wedstrijden. 
• is verantwoordelijk voor het technische-tactische beleid van het 2e elftal.  
• draagt zorg voor de organisatie rondom de het 2e elftal in samenspraak met de 

leider van het 2e elftal. 
• dient te werken conform het seniorenplan. 

4.4 Keeperstrainer 
Er is een keeperstrainer voor de keepers van de selectie-elftallen. Dit is of een zeer 
ervaren voormalige keeper van een prestatieteam of een door cursussen geschoolde 
trainer, die ook nauw samenwerkt met de keepercoördinator van de jeugdafdeling.  
De keeperstrainer: 

• verzorgt de training van de toegewezen keepers. 
• de oefenstof en eventuele inzetbaarheid van keepers overlegt hij met de 

hoofdtrainer. 
• is verantwoordelijk voor het uitgereikte trainingsmateriaal. 
• is aanwezig bij de wedstrijden van de keepers (1 wedstrijd per maand per keeper 

minimaal). 
• legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid Technische Zaken over zijn 

functioneren. 
• neemt deel aan vergaderingen van de leiders. 
• dient de werken conform het seniorenplan. 

4.5 Elftalleider 1e en 2e elftal 
Deze heeft als voornaamste taken:  

• regelt het vervoer naar uitwedstrijden. 
• bewaakt het naleven van de afgesproken gedragsregels. 
• informeert spelers, grensrechter en verzorger met betrekking tot activiteit en 

tijdstip van aanwezigheid. 
• zorgt er voor dat de spelers de ter beschikbaar gestelde kleding aan het eind van 

het seizoen weer inleveren. 
• is zoveel mogelijk bij één van de trainingen aanwezig. 
• vult het wedstrijdformulier in en beheert de spelerspassen. 
• zorgt er voor dat er geen kleding verloren raakt. 
• Dient te werken conform het seniorenplan. 
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Een en ander staat uitvoerig beschreven in de gedragsregels. 

4.6 Elftalleider lagere teams 
Deze heeft als voornaamste taken:  

• regelt voor de thuiswedstrijden een scheidsrechter. 
• vult het wedstrijdformulier in en beheert de spelerspassen. 
• ontvangt in overleg met de wedstrijdsecretaris de tegenstander. 
• draagt zorg voor de wedstrijdmaterialen. 
• legt verantwoording af aan de coördinator senioren (TC). 
• werkt conform het seniorenplan. 

4.7 Medische begeleiding 
De medische belgeleiding heeft als voornaamste taken:  

• draagt zorg voor het naleven van de afspraken op het gebied van de medische 
begeleiding. 

• de verzorger heeft de intentie zoveel mogelijk aanwezig te zijn op 
trainingsavonden van de 1e en 2e selectie. 

• de verzorger draagt zorg voor een acute verzorging en de preventieve 
voorzorgsmaat-regelen. 

• is verantwoordelijk voor de juiste informatie m.b.t. tot de status van blessures. 
• draagt zorg voor het bijhouden van een medisch attest van de spelers van de 1e 

en 2e selectie senioren. 
• verzorgt de hersteltraining en de warming-up van het 1e en 2e elftal 
• zorgt voor verwijzing naar de fysiotherapeut 
• is verantwoordelijk voor de uitgifte van EHBO-materialen en zorgt er voor dat de 

EHBO koffer(s) up-to-date is bijgevuld. 
• legt verantwoordelijkheid af aan het bestuurslid seniorenzaken over zijn 

functioneren. 
• dient te werken conform het seniorenplan. 

 

5. Seizoen 2011-2012 
 
Per seizoen wordt een set van faciliteiten vastgesteld door het bestuur voor de selectie 
en met name voor het eerste elftal.  
In het seizoen 2011-2012 behelst dat: 

• er wordt een budget vastgesteld voor diverse activiteiten rondom het eerste elftal. 
• beschikbaar zijn van adequate wedstrijdkleding (inloopshirtjes) 
• beschikbaar zijn van voetbaltassen 
• vrijstelling van contributie (bij deelname van meer dan 50% wedstrijden) (te 

voldoen uit het budget eerste elftal) 
 
De bestaffing rondom het eerste elftal dient naast de hoofdtrainer en verzorger te 
bestaan uit: 

• een vaste grensrechter 
• een leider en vaste vervanging 
• de ontvangst tegenstander en scheidsrechter op wedstrijddagen 
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6. Jaarplan 
Het jaarplan voor de senioren prestatief, dat wordt opgesteld door de Technische 
Commissie in samenwerking met de hoofdtrainer, ziet er op onderdelen als volgt uit: 
 
Februari - Maart 

• Oefenprogramma samenstellen en uitwerken voor nieuwe seizoen. 
• Voordracht nieuwe selectie-elftallen voor nieuwe seizoen. 
• Vastleggen van leider, trainers en grensrechter voor nieuwe seizoen. 

 
Mei 

• Voorbereiding op nieuwe seizoen. 
• Evaluatie van het oude seizoen. 
• Gesprekken met nieuwe selectiespelers en intake gesprekken komende 

jeugdspelers. 
 
Juli 

• Start nieuwe seizoen 
• Definitieve samenstellingen van de selectieteams. 
• Voorlichting/kennismakingsbijeenkomst selectieteams. 

 
Augustus 

• Gesprekken met trainers en leiders. 
• Werkbespreking met hoofdtrainer en 2e trainer senioren. 

 
Oktober 

• Werkbespreking met hoofdtrainer en 2e trainer senioren. 
• Aanpassen seniorenplan (indeling teams) 

 
Januari 

• Inventarisatie TC contractverlenging hoofdtrainer, 2e trainer, keeperstrainer en 
verzorger 

• Afronding contractbespreking hoofdtrainer en 2e en 3e trainer 
• Contractbespreking keeperstrainer en verzorger 
• Gesprekken met overkomende jeugdspelers 
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