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Hoofdstuk 1:    Algemeen beleid 

1.1 Inleiding 

 

Voor je ligt het algemeen Beleidsplan van s.v. Steenwijkerwold 2018-2022. Als basis voor dit 

beleidsplan is er onder meer gebruikt maakt van het technisch beleidsplan 2012 en jeugdbeleidsplan 

2012.  

Plezier in combinatie met prestaties van alle teams staan op de eerste plaats binnen de vereniging. 

Een plan kan alleen maar slagen als wij, als vereniging, met zijn allen er de schouders onder (blijven) 

zetten en de neuzen dezelfde kant op wijzen. Vrijwilligers in alle soorten en maten zijn hierin de 

sleutelfiguren. 

Achtereenvolgens, zullen de missie, visie, doelstellingen en realisatie voor jou beschreven worden. Bij 

de realisatie van het algemeen beleidsplan, is het noodzakelijk dat het Technisch beleidsplan 

senioren en junioren actueel gemaakt worden.  Deze plannen zijn in het kalenderjaar 2017 

geactualiseerd en zijn aan dit document toegevoegd. 

Wij wensen je veel leesplezier, maar verzoeken je ook om het plan kritisch te bekijken want, zoals het 

woord al zegt, het is plan en dus aan verandering onderhevig en moet gezien worden als een 

“levend” document. 

Het bestuur 

 

    Voetballen met plezier en ambitie 
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1.2 Missie 

 

Het bestuur creëert dusdanige voorwaarden dat de bij de voetbalvereniging aangesloten leden op 

een zo hoog mogelijk niveau kunnen presteren, zonder hierbij tekort te doen aan de recreatieve 

teams. Naast sportieve prestaties is het sociale en maatschappelijke aspect een belangrijke pijler van 

onze vereniging.  

De kernwaarden van onze vereniging zijn:  

1. sportief; 

2. ambitieus; 

3. betrokken en sociaal;  

Sportief: 

Het plezier in voetballen staat bij onze vereniging op de eerste plaats. Respect voor een ieder die op 

het sportpark verblijft, is een belangrijk uitgangspunt. Ook streven wij naar een open cultuur waar 

wij elkaar onderling  kunnen aanspreken.   

Ambitieus: 

Het streven is om zoveel mogelijk sportieve resultaten te behalen door alle elftallen, met daarbij 

extra focus op het eerste herenteam en het eerste vrouwenteam. 

Deze ambities kunnen alleen behaald worden door: 

 Een gezonde financiële situatie;  

 Een goede onderlinge samenwerking met leden, ouders en vrijwilligers; 

 Aandacht voor sponsoren, voor de club van 100/evenementen commissie en voor de niet-

spelende leden. 

De plannen van aanpak met betrekking tot het behalen van de sportieve resultaten staan vermeld in 

de twee technische beleidsplannen, die verderop in dit document aan de orde komen. 

Betrokken:  

Zonder de betrokkenheid van leden, ouders en vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht. 

Een actieve bijdrage naast de financiële bijdrage is een voorwaarde om onze kernwaarden tot uiting 

te kunnen brengen.  

Daarnaast wil de vereniging sociaal en maatschappelijk betrokken zijn bij het dorp Steenwijkerwold 

en wijde omgeving. 
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1.3 Visie 

 

s.v. Steenwijkerwold is een voetbalvereniging met een warm hart, waar je als voetballer, ouder, 

vrijwilliger, sponsor, supporter of als gast met plezier komt. 

De vereniging is een goede gastheer/-vrouw voor al haar gasten. Ze is sportief, financieel gezond en 

heeft de ambitie om de eerste elftallen op een zo hoog mogelijk niveau te laten spelen, en de jeugd 

zo goed mogelijk op te leiden tot het gewenste niveau. 

De vereniging wil dat ieder lid en bezoeker van het sportpark op een respectvolle wijze met elkaar 

omgaat.  De gedragscode die ook op de site staat, kan hiervoor nageslagen worden. 

Voor ieder lid van de vereniging moet het duidelijk zijn hoe de organisatie en structuur van s.v. 

Steenwijkerwold in elkaar steekt. De invulling van de organisatie staat vermeld in de handboeken. De 

handboeken staan op de website. 

De accommodatie en de velden zijn in goede staat. Alle teams zullen het gehele seizoen op het 

sportcomplex moeten kunnen spelen/trainen.  Om dit te kunnen bereiken zijn goede velden 

noodzakelijk, aangevuld met een kunstgrasveld. 

De maatschappelijke betrokkenheid uit zich in de samenwerking met het onderwijs, 

maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Steenwijkerwold en omstreken. Tevens staat 

s.v. Steenwijkerwold open om een goede en betrouwbare gesprekspartner te zijn van de afdeling 

sport van de gemeente Steenwijkerland. 

 

1.4 Doelstellingen                     

 

Om haar missie waar te kunnen maken draagt de vereniging er zorg voor dat: 

 ieder jeugdteam een leider en een trainer heeft;  

 nieuwe initiatieven op het gebied van voetbal worden gefaciliteerd en ondersteund; 

 voldoende kader aanwezig is en waar nodig scholing wordt aangeboden; 

 er een platform is voor CIOS/ALO studenten (erkend leerbedrijf); 

 alle protocollen, handboeken en dergelijke actueel zijn en beschikbaar heeft voor een ieder; 

 haar accommodatie in goede staat verkeert en er het gehele jaar gevoetbald en getraind kan 

worden op de velden; 

 de vereniging financieel gezond is;  

 ze maatschappelijk betrokken is en dit toont;  

 ze een goede wisselwerking met sponsoren heeft en de inkomsten van de sponsoren 15 % 

van de begroting bedraagt. 
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1.5 Realisatie 

 

s.v. Steenwijkerwold streeft er naar deze doelstellingen de komende jaren te realiseren.    

s.v. Steenwijkerwold is samenwerkingspartner van  Dorpsbelang, Gemeente Steenwijkerland, KNVB 

en omliggende verenigingen. 

De sportieve realisatie staat beschreven in de actuele technische beleidsplannen senioren en jeugd. 

 

 

 

 s.v. Steenwijkerwold is  

Sportief, Ambitieus, Betrokken en 

Sociaal.  
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Hoofdstuk 2:    Technisch beleid 

Het technisch kader van s.v. Steenwijkerwold bestaat uit 3 deelkaders, dit zijn: 

 Technische commissie heren (T.C. heren) 

 Technische commissie vrouwen (T.C. vrouwen) 

 Technische jeugd coördinatoren (T.J.C) 
 

2.1  Technisch Beleidsplan Heren   

2.1.1 Inleiding 

Het “technisch beleidsplan heren” van  s.v. Steenwijkerwold is van toepassing voor de gehele 

herenafdeling en is opgesteld door de technische commissie (T.C.). Dit beleid wordt waar nodig 

aangepast en verbeterd en zal op inhoud en uitvoering door de technische commissie ‘bewaakt’ 

worden. 

Middels dit technische beleidsplan wordt aangegeven waar de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden liggen van iedereen die betrokken is met beleidszaken en het uitvoeren van 

operationele zaken binnen  s.v. Steenwijkerwold. Binnen s.v. Steenwijkerwold maken we 

onderscheid tussen prestatie gerichte en recreatieve gerichte elftallen. Onder prestatie gerichte 

elftallen worden de elftallen verstaan die middels selectie tot stand zijn gekomen. Binnen  s.v. 

Steenwijkerwold zijn dat de eerste twee elftallen die tot de selectie elftallen behoren. Alle overige 

senioren elftallen behoren tot de recreatieve gerichte elftallen.  

2.1.2 Doelstelling 

De doelstelling binnen s.v. Steenwijkerwold voor de heren senioren afdeling zijn gerelateerd aan de 

kernwaarden van onze vereniging; sportief, ambitieus en betrokken. 

Sportief gezien wil de club het hoogst mogelijk rendement uit haar spelers halen en spelen op het 

daarbij horende niveau. Het doel is, door middel van prestatiegerichte visie, trainingen en inzet, 

spelers en team te verbeteren en daarmee de spelvreugde laten toenemen. Daar s.v. 

Steenwijkerwold binnen haar vereniging geen betaling doet aan spelers, is de doorstroming van 

eigen jeugd naar de seniorenselecties enorm belangrijk voor zowel de prestatie gerichte als 

recreatieve gerichte elftallen.  

Ambitieus gezien wil s.v. Steenwijkerwold zo hoog mogelijk spelen met de prestatie gerichte 

elftallen, zowel eerste als tweede elftal. Met als doel 3e klasse met betrekking tot het 1e elftal. Op 

deze wijze zal aanvulling vanuit het tweede naar het eerste elftal makkelijker gaan voor zowel de 

speler als het team. Dit geldt ook voor het 3e elftal, dat weer aanvullend zal zijn voor het 2e elftal. 

Voorkeur heeft uiteraard dat dit gepaard gaat met verzorgd en hoogstaand voetbal.  

Betrokkenheid bij de vereniging kan op verschillende manieren worden getoond. De vereniging  

biedt de mogelijkheid voor een ieder, in goed overleg, tot het volgen van een opleiding of cursus. 

Tevens wordt onder betrokkenheid verstaan dat spelers de visie en gedachtegoed op sportief gebied 

van s.v. Steenwijkerwold respecteren en uitdragen.  
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De technische commissie heren stelt, desgewenst, een extra  beleidsplan op voor de prestatie 

gerichte teams in overleg met de dan aangestelde trainer(s).   

2.1.3 Technische Commissie (T.C.) heren 

Functie T.C. 

De T.C. heren bewaakt het technisch voetbalbeleid voor de heren senioren afdeling binnen de 

vereniging voor de lange termijn. Dit gebeurt in goed overleg met betrokken trainers en binnen 

het technische orgaan van de vereniging.  

Taken T.C. heren 
 Aanspreekpunt zijn voor de leiders, trainers en spelers van alle zondag elftallen en de 

keeperstrainer(s); 

 Opstellen en vaststellen van technisch beleid heren en dit ook zodanig uitdragen; 

 Opmaken van functiebeschrijvingen van leden van de T.C. heren en aanverwante rollen; 

 Oplossen van problemen bij uitvoering op technisch gebied 

 Sollicitatiegesprekken met kandidaat trainers voeren, indien dat aan de orde is en adviseren 

van het bestuur; 

 Jaarlijks overleg (in november) met senioren trainers over hun wens en ambities inzake 

contractverlenging voor het nieuwe seizoen. Aansluiten zal het bestuur hierover 

geïnformeerd/geadviseerd worden; 

 Voeren van FuBo gesprekken met technisch kader (trainers); 

 Voeren van evaluatie gesprekken met vrijwillig kader (leider/verzorger/enz.); 

 Minimaal 2x per seizoen overleg voeren met de overige leden van het technisch orgaan van 

de vereniging, namelijk T.C. vrouwen en de T.J.C;  

 (In)Formele gesprekken voeren met de selectie elftallen over hun ervaringen met de 

trainer(s);  

 Stimuleren van spelers en trainers van selecties;  

Relatie met het bestuur 
De T.C. heren heeft op bovengenoemde zaken eigen verantwoordelijkheid en is waar nodig 

adviserend naar het bestuur. 

Benoeming leden T.C. heren 

Het bestuur stelt de leden van de T.C. aan. De leden van de T.C. heren worden aangesteld voor een 

periode van 3 jaar met een maximum van 9 jaar. T.C. heren maakt een lijst van aftreding, waarbij de 

continuïteit is gewaarborgd. 

Bevoegdheden T.C. heren 

 Beoordeelt technische stafleden op kunde, kennis, gevoel met de groep etc. 

 Voert  evaluatiegesprekken met technische stafleden. 

 Voert contractbesprekingen met de technische stafleden. 

 Analyseert trainingen en wedstrijden van technische stafleden. 

 Heeft tweemaal per jaar contactoverleg met de spelersraden. 
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Elftalindeling 

De elftalindeling van selectieteams bij de senioren vindt ieder jaar plaats in goed overleg met de 

trainers, leiders eerste en tweede elftal, trainer JO19-1, technisch jeugdcoördinator en 

keepercoördinator. Dit overleg vindt plaats na de lopende competitie. De voorlopige indeling vindt 

plaats na de overschrijvingsperiode. Nadat de selectieteams zijn ingedeeld volgen de lagere 

elftallen. 

2.2  Technisch beleidsplan Vrouwen 

2.2.1 Inleiding 

Het “technische beleidsplan vrouwen” van s.v. Steenwijkerwold is van toepassing voor de gehele 

vrouwenafdeling.  Dit beleid wordt  bewaakt en waar nodig aangepast. 

Middels dit technische beleidsplan wordt aangegeven waar de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden liggen van iedereen die betrokken is bij beleidszaken en het uitvoeren van 

operationele zaken binnen de s.v. Steenwijkerwold. Binnen s.v. Steenwijkerwold maken we 

onderscheid tussen prestatie gerichte en recreatieve gerichte elftallen. Onder prestatie gerichte 

elftallen worden de elftallen verstaan die middels selectie tot stand zijn gekomen. Binnen de 

vrouwenafdeling  van s.v. Steenwijkerwold is dat alleen het eerste elftal. Alle overige elftallen 

behoren tot de recreatieve gerichte elftallen.  

2.2.2 Doelstelling 

De doelstelling binnen s.v. Steenwijkerwold voor de vrouwen senioren afdeling zijn gerelateerd aan 

de kernwaarden van onze vereniging; sportief, ambitieus en betrokken. 

Sportief gezien wil de club het hoogst mogelijk rendement uit haar spelers halen en spelen op het 

daarbij horende niveau. Het doel is, door middel van prestatiegerichte visie, trainingen en inzet, 

spelers en team te verbeteren en daarmee de spelvreugde laten toenemen. Daar s.v. 

Steenwijkerwold binnen haar vereniging geen betaling doet aan spelers, is de doorstroming van 

eigen jeugd naar de seniorenselecties enorm belangrijk voor zowel de prestatie gerichte als 

recreatieve gerichte elftallen.  

Ambitieus gezien wil s.v. Steenwijkerwold zo hoog mogelijk spelen met de prestatie gerichte 

elftallen. Als doel minimale handhaving in de 3e klasse met betrekking tot het 1e elftal, met als 

ambitie doorstroming naar de 2de klasse. Op deze wijze zal aanvulling vanuit het tweede naar het 

eerste elftal makkelijker gaan voor zowel de spelers als het team. Dit geldt ook voor de 

meisjesafdeling (MO17) die weer aanvullend zal zijn voor de vrouwenelftallen. Voorkeur heeft 

uiteraard dat dit gepaard gaat met verzorgd en hoogstaand voetbal.  De ambitie is er om een MO 19 

team te realiseren voor een mooie doorstroming van jeugd naar de vrouwenteams. 

Betrokkenheid bij de vereniging kan op verschillende manieren worden getoond. De vereniging biedt 

de mogelijkheid voor een ieder, in goed overleg,  tot het volgen van een opleiding of cursus. Tevens 

wordt onder betrokkenheid verstaan dat spelers de visie en gedachte goed op sportief gebied van  

s.v. Steenwijkerwold respecteren en uitdragen.  
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2.2.3 Technische Commissie (T.C.) Vrouwen  

Functie T.C. vrouwen 

De  vrouwencommissie bestaat  uit leiders en trainers van MO17-1 , vrouwen 2 , vrouwen 1, Dames 

Dol senior en junior. Deze commissie komt 6 keer per jaar bijeen.  Het streven is om in de nabije 

toekomst te komen tot een onafhankelijke technische commissie. 

Taken T.C. vrouwen 
 Aanspreekpunt zijn voor de leiders, trainers en speelsters van alle vrouwen elftallen en de 

keeperstrainer(s); 

 Opstellen en vaststellen van technisch beleid vrouwen en dit ook zodanig uitdragen; 

 Sollicitatiegesprekken met kandidaat trainers voeren, indien dat aan de orde is en adviseren 

van het bestuur; 

 Jaarlijks overleg (in november) met senioren trainers over hun wens en ambities inzake 

contractverlenging voor het nieuwe seizoen. Aansluiten zal het bestuur hierover 

geïnformeerd/geadviseerd worden; 

 Voeren van FuBo gesprekken met technisch kader (trainers); 

 Voeren van evaluatie gesprekken met vrijwillig kader (leider/verzorger/enz.); 

 Minimaal 2x per seizoen overleg voeren met de overige leden van het technisch orgaan van 

de vereniging, namelijk T.C. heren en de T.J.C;  

 (In)Formele gesprekken voeren met de selectie elftal over hun ervaringen met de 

trainer(s);  

 Stimuleren van speelsters en trainers van selecties; 

Relatie met het bestuur 
De T.C. vrouwen heeft op bovengenoemde zaken eigen verantwoordelijkheid en is waar nodig 

adviserend naar het bestuur. 

Benoeming leden T.C. vrouwen 
De vrouwenafdeling stelt zelfstandig de leden van de T.C. vrouwen aan. De leden van de T.C. vrouwen 

worden aangesteld voor een periode van 3 jaar met een maximum van 9 jaar. De T.C. vrouwen maakt 

een lijst van aftreding, waarbij de continuïteit is gewaarborgd. 

Bevoegdheden T.C. vrouwen 

 Beoordeelt technische stafleden op kunde, kennis, gevoel met de groep etc. 

 Voert  evaluatiegesprekken met technische stafleden. 

 Voert contractbesprekingen met de technische stafleden. 

 Analyseert trainingen en wedstrijden van technische stafleden. 

 Heeft tweemaal per jaar contactoverleg met de spelersraden. 
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Elftalindeling 

De elftalindeling van selectieteams bij de vrouwen vindt ieder jaar plaats in goed overleg met de 

trainers, leiders eerste en tweede elftal, trainer MO19-1 en MO17-1 en technisch jeugd coördinator. 

Dit overleg vindt plaats na de lopende competitie. De voorlopige indeling vindt plaats na de 

overschrijvingsperiode. Nadat de selectieteams zijn ingedeeld volgen de lagere elftallen. 

2.3 Jeugdbeleidsplan 

2.3.1 Inleiding 

Het “jeugdbeleidsplan”  van s.v. Steenwijkerwold is van toepassing voor de gehele jeugdafdeling van 

de club. Dit beleid dient als raamwerk voor de gehele jeugdafdeling van s.v. Steenwijkerwold en 

wordt als zodanig bewaakt op inhoud en uitvoering door de jeugdcommissie en de technische jeugd 

coördinatoren.  

Met dit jeugdbeleidsplan wordt aangegeven waar de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden liggen van iedereen die betrokken is met beleidszaken en het uitvoeren van 

operationele zaken. 

2.3.2 Doelstellingen 

Middels selectiecriteria wordt per jeugdcategorie een prestatieteam samengesteld. De lagere teams 

hebben iets meer een recreatief karakter. 

Algemeen: 

 Leden van de vereniging beleven altijd met plezier hun voetbalsport; 

 Door ontwikkelingsgericht bezig te zijn, het individu en daardoor het team beter te laten 

voetballen; 

 Doorstroming van de jeugd naar de seniorenteams constant te stimuleren, zodat kwaliteit en 

kwantiteit toenemen; 

 De gelegenheid bieden tot het opleiden van trainers uit eigen geleding en indien benodigd 

het kunnen aantrekken en benoemen van externe trainers. 

Specifiek: 

 Er naar streven vanaf seizoen 2020/2021 alle 1e selectieteams minimaal eerste klasse spelen. 

 

2.3.3 Organisatie en uitvoering 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle jeugdteams van s.v. Steenwijkerwold. Het 

jeugdbeleid wordt op voordracht van de jeugdcommissie vastgesteld door het bestuur. De uitvoering 

van het vastgestelde beleid wordt gedaan door de jeugdcommissie. 

 
Samenstelling jeugdcommissie: 

 Voorzitter jeugdcommissie 

 Leeftijdscoördinator JO9, JO11, JO13, JO15, JO17 en JO19, MO11, MO1, MO15, MO17 en 

MO19 

 1 contactpersoon jeugdbestuur/hoofdbestuur 
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Functies jeugdcommissie 

 
Voorzitter jeugdcommissie: 

 Leidt de vergaderingen van de commissie; 

 Is aanspreekpunt voor de jeugdcoördinatoren; 

 Bewaakt mede uitvoering jeugdbeleid. 

Leeftijdscoördinatoren: 

 Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid; 

 Aanspreekpunt jeugdleiders; 

 Aanspreekpunt ouders en/of verzorgers; 

 Organiseert informatiebijeenkomsten voor spelers, ouders en verzorgers nieuwe teams bij 

aanvang nieuwe seizoen; 

 Opvang nieuwe jeugdleden. 

Contactpersoon bestuur: 

 Vertegenwoordigd de commissie in het bestuur; 

 Vertegenwoordigd Jeugdcommissie extern (KNVB). 

Samenstelling Technische Jeugd Coördinatoren (T.J.C.)  

 TJC Bovenbouw (O16 t/m O19) 

 TJC Middenbouw (O12 t/m O15) 

 TJC Onderbouw (O6 t/m O11) 

Functies TJC 

 Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid; 

 Draagt oefenstof aan voor trainers; 

 Aanspreekpunt leeftijd coördinatoren; 

 Aanspreekpunt jeugdtrainers; 

 Houdt regelmatig overleg met jeugd trainers en leeftijdscoördinatoren; 

 Minimaal 2x per seizoen overleg voeren met de overige leden van het technisch orgaan van 

de vereniging, namelijk T.C. heren en de T.J.C;  

 Bewaakt mede uitvoering jeugdbeleid. 
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2.3.4 Jeugdbeleid 

Doelstelling 

,, Het streven dat vanaf seizoen 2020/2021 alle 1e selectieteams minimaal in de eerste klasse 

spelen” zal bereikt dienen te worden door uitvoering te geven aan het beleidsplan zoals hier 

omschreven. 

Aanmelding  

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om jeugdlid te worden van s.v. Steenwijkerwold: 

Om jeugdlid te worden van s.v. Steenwijkerwold dient men ingeschreven te worden in het 

ledenbestand. Inschrijving geschied door invulling van inschrijvingsformulier en dient volledig 

ingevuld ingeleverd te worden bij het secretariaat. Dit kan/mag  ook digitaal naar het secretariaat. Na 

inschrijving in het ledenbestand wordt door de vereniging gezorgd voor in- of overschrijving van het 

nieuwe lid bij de KNVB. Wanneer de in- of overschrijving bij de KNVB voltooid is, is de jeugdspeler 

speelgerechtigd. 

Gevolg hiervan is een indeling in jongens- of eventueel in de meisjesafdeling van de O6, O7, O8, O9, 

O10, O11, O12, O13, O15, O17, O19. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat er, in bepaalde situaties, 

gemengde teams worden geformeerd. 

s.v. Steenwijkerwold heeft op dit moment samenwerkingsafspraken met vv Willemoord. Dit betekent 

dat jeugdleden van beide verenigingen een team kunnen gaan vormen. Conform de afspraken tussen 

beide verenigingen kan dit betekenen dat er, volgens een vooraf afgesproken schema, bij beide 

verenigingen trainingen worden verzorgd en dat er competitie- en bekerwedstrijden bij beide 

verenigingen worden gespeeld.   

In uitzonderingsgevallen kan bij de KNVB om dispensatie gevraagd worden voor indeling in een 

lagere categorie. Jeugdleden met uitzonderlijke kwaliteiten kunnen in een hogere categorie spelen 

en/of trainen.  

Door inschrijving als lid van s.v. Steenwijkerwold is men gehouden aan de gedragsregels zoals die zijn 

vastgesteld en worden gehanteerd binnen de vereniging. 

Indeling 

Het is belangrijk dat teams evenwichtig worden samengesteld, zodat spelers en/of speelsters zich 

prettig kunnen voelen op een plaats die hen ligt. Het standpunt van s.v. Steenwijkerwold is dat alle 

jeugdleden op hun eigen niveau zo goed mogelijk willen en kunnen presteren en dat haar jeugdleden 

zoveel mogelijk voetballen. 

Er wordt gekeken naar natuurlijke aanleg, inzet en ontwikkeling (speltechnische en lichamelijke).  

Reden hiervoor is dat wanneer ontwikkeling van individuele spelers binnen een team te ver uiteen 

liggen dit ten koste gaat van het voetbal plezier binnen het team, maar ook voor een individuele 

speler. Indien nodig kan de vereniging gebruik maken van de dispensatieregeling van de KNVB. 
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Indien in een bepaalde leeftijdscategorie meerdere teams worden geformeerd zal een 

selectieprocedure worden gehanteerd. In deze selectieprocedure zal rekening worden gehouden met 

het niveau van elk jeugdlid.  

Om de ontwikkeling van de individuele speler binnen een team te kunnen vaststellen zal de leider 

en/of trainer in overleg met de technisch jeugdcoördinatoren  en de leeftijdscoördinator een 

beoordeling moeten maken.  

Door bijeenbrengen van spelers met een vergelijkbaar niveau binnen een team zal de ontwikkeling 

van de individuele speler sneller op een hoger niveau komen. De hoogst ingedeelde teams per 

leeftijdscategorie zal met nummer 1 worden aangeduid. De daarop volgende teams met hogere 

nummers.  

De jeugdcommissie behoudt het voorrecht om de teamsamenstellingen dusdanig te maken dat de 
teams numeriek evenwichtig zijn. Dit kan betekenen dat er een jeugdlid (ter beoordeling aan de 
jeugdcommissie) in een lagere leeftijdscategorie wordt ingedeeld d.m.v. gebruikmaking van de 
dispensatieregeling van de KNVB of dat een jeugdlid (ter beoordeling aan de jeugdcommissie) in een 
hogere categorie wordt ingedeeld. 
De technisch jeugdcoördinatoren zijn  verantwoordelijk voor de selectieprocedure en indeling. 

Selectieprocedure 

Er komt nog een aanvulling op onderstaande in de vorm van een beschrijving, wat s.v. 

Steenwijkerwold wil dat ieder jeugdlid per leeftijdsgroep gaat leren. De technische 

jeugdcoördinatoren zullen  hier mede zorg voor dragen. 

O6, O7, O8 en O9: 

Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de ontwikkeling van 

basisvaardigheden.  

De leeftijdscategorie O6 vormt een eigen groep die allen met elkaar trainen en eventueel 

wedstrijden voetballen tegen naburige verenigingen. Er wordt geen officiële competitie 

georganiseerd. 

De O9-spelers welke in het opvolgende seizoen O10 zullen zijn en al 1 of meerdere jaren gevoetbald 

hebben worden in hogere teams ingedeeld.  

Voor de 1e jaars O7, O8 en O9 geldt voornamelijk de volgorde van aanmelding (buurtgebondenheid 

kan mede bepalend zijn in verband met halen en/of brengen). Er wordt ook gekeken naar natuurlijke 

aanleg en ontwikkeling. 

Deze categorieën spelen in najaarscompetitie en voorjaarcompetitie. Tussen beide competities kan 

worden beoordeeld dat bepaalde spelers beter bij ander team passen, zodat tussentijdse aanpassing 

binnen de geformeerde teams kan plaatsvinden. 

De technisch jeugdcoördinatoren bepalen  in overleg met de leeftijdscoördinator en de leider en/of 

trainer de indeling.  

O10 en O11: 

Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de verdere 
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ontwikkeling van basisvaardigheden. De natuurlijke aanleg en ontwikkeling zal een grotere invloed 

hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. 

De teams zullen evenwichtig worden samengesteld zodat een optimale verdeling tussen aanvallers 

en verdedigers gerealiseerd wordt .  

De technisch jeugdcoördinatoren  bepalen in overleg met de leeftijdscoördinator en de leider en/of 

trainer de indeling.  

O12 en O13: 

Bij deze leeftijdsgroep ligt het accent op plezier hebben in het voetbalspel en de verdere 

ontwikkeling van basisvaardigheden. De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal 

een grotere invloed hebben op de indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd 

worden. 

De teams zullen evenwichtig worden samengesteld zodat een optimale verdeling tussen aanvallers 

en verdedigers gerealiseerd wordt.  

De technisch jeugdcoördinatoren  bepalen in overleg met de leeftijdscoördinator en de leider en/of 

trainer de indeling.  

O15: 

De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de 

indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig 

worden samengesteld zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd 

wordt.  

De technisch jeugdcoördinatoren  bepalen in overleg met de leeftijdscoördinator en de leider en/of 

trainer de indeling.  

O17: 

De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de 

indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig 

worden samengesteld zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd 

wordt.  

De technisch jeugdcoördinatoren  bepalen in overleg met de leeftijdscoördinator en de leider en/of 

trainer de indeling.  

O19: 

De natuurlijke aanleg, ontwikkeling, inzet en trainingsbezoek zal een grote invloed hebben op de 

indeling. De prestatie zal met gerichte training gestimuleerd worden. De teams zullen evenwichtig 

worden samengesteld zodat een optimale verdeling tussen aanvallers en verdedigers gerealiseerd 

wordt.  

De O19 speler die over buitengewone voetbalkwaliteiten beschikt kan in aanmerking worden 

gebracht om in een seniorenselectieteam te worden opgesteld. 
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De technisch jeugdcoördinatoren  bepalen in overleg met de leeftijdscoördinator en de leider en/of 

trainer de indeling.  

Begeleiding en training teams 

Alle teams (behalve O7 of 1e jaar O8) trainen 2 keer per week volgens een vooraf vastgestelde 

trainingsduur.  

De (technische) begeleiding van het jeugdkader op gebied van training en coaching is een 

verantwoording van de technisch jeugd coördinatoren. Er wordt gestreefd om de training en 

coaching van alle selectie teams van de jeugdafdeling uit te laten voeren door geclassificeerde 

oefenmeesters. 

De training van de keepers van alle jeugdteams wordt minimaal 1 keer per week gedaan door een 

keeperscoach/trainer.  

Opleidingwensen jeugdkader 

Functie KNVB-opleidingen 

Technisch jeugdcoördinator Technisch jeugdcoördinator 2 of 3, TC3 

Jeugdtrainer O13-1, O15-1, O17-1, O19-1 TC3 jeugd, TC3 

Jeugdtrainer O9-1, O11-1 Pupillentrainer, juniorentrainer 

Leider jeugdelftal Jeugdvoetballeider 

Keeperstrainer Keeperscoach 2 of 3 

 

Door aanbieding van de diverse cursussen wordt er naar gestreefd dat de hierboven genoemde 

vrijwilligers in het bezit komen van de benodigde opleidingseisen zodat deze op termijn als 

geclassificeerd kunnen worden aangemerkt. 

Scholing 

Aan de vrijwillige trainers en/of leiders worden door de vereniging cursussen aangeboden.  

Deze cursussen zijn voor voetbaltechnische zaken: 

 Pupillentrainer module F 

 Pupillentrainer 

 Jeugdvoetbaltrainer 

 TC3 jeugd 

 TC3 

 Keeperscoach 3 

 Keeperscoach 2 

Deze cursussen zijn voor begeleiding: 

 Jeugdvoetballeider 

 Verenigingsscheidsrechter 

De kosten voor de cursussen worden door de vereniging vergoed mits als tegenprestatie na behalen 

van het diploma enige jaren vrijwilligerswerk wordt verricht. Bij tussentijdvertrek of niet afmaken van 

de cursus worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. 
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Overzicht: 

 Pupillentrainer module F 2 jaar 

 Pupillentrainer   2 jaar 

 Keeperscoach 3   3 jaar 

 Keeperscoach 2   3 jaar 

 Jeugdvoetbaltrainer  3 jaar 

 TC3 jeugd   3 jaar 

 TC3    3 jaar 

 Jeugdvoetballeider  3 jaar 

 Verenigingsscheidsrechter 3 jaar 

Financiën 

Voor dit ambitieuze Jeugdplan zal dan ook structureel geld voor moeten vrijgemaakt. Hieronder volgt 

een globale eerste raming van de kosten. Omdat zeker in de eerste jaren niet een volledige invulling 

gegeven kan worden aan de wensen die gesteld zijn bij de opleidingseisen, zullen de kosten naast 

betalingen aan specialisten ook in de opleiding sfeer liggen. 

De scholing die gevolgd wordt, door welke vrijwilliger dan ook, wordt bijgehouden in het 

scholingsoverzicht, door de jeugdcommissie. Na behaalde diploma’s wordt één jaar gezien als 

leerjaar / overbruggingsjaar met betrekking tot de financiële vergoedingen. Het volgende jaar wordt 

een diploma gewaardeerd zoals omschreven en vastgelegd.  

Onderstaande bedragen zijn richtlijnen. 

Trainers voor O19, O17, O15, O13   TC3  € 1000,00  €   7000,00  

Technisch jeugd coördinatoren     € 1500,00 €   4500,00 

Keeperstrainer       € 1000,00 €   1000,00 

Opleiding vrijwilliger / kader     € 1000,00 €   1000,00 

Opleiding 1e jr (eenmalig)     € 2000,00 €   2000,00 

Totaal 1e jaar         € 15500,00 

Totaal structureel        € 13500,00 
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Hoofdstuk 3:   Organogram en ondersteunende functies  

3.1 Ondersteunende functies  

 

Wedstrijdsecretariaat 

 Verzorgt contact tussen teams, vereniging en KNVB aangaande wedstrijden. 

Trainers/keepertrainers 

 Draagt mede zorg voor uitvoering jeugdbeleid; 

 Aanspreekpunt leiders; 

 Aanspreekpunt ouders en/of verzorgers van jeugdleden. 

Leiders 

 Draagt mede zorg voor uitvoering beleid; 

 Aanspreekpunt voor spelers; 

 Aanspreekpunt ouders en/of begeleiders van jeugdleden. 

Kledingcommissie 

 Draagt zorg voor deugdelijke materialen (ballen, bidons, hesjes, waterzakken enz.); 

 Draagt zorg voor deugdelijke wedstrijdtenues; 

 Draagt zorg voor representatieve kleding (jeugd)kader; 

 Draagt zorg voor sleutels; 

 Draagt zorg voor zorgvuldige uitgifte en inname van kleiding, sleutel en materialen. 

Veldcommissie 

 Informeert trainers en leiders over de toestand van de velden. 

Toernooicommissie 

 Draagt zorg voor dat elk jeugdteam deel neemt (minimaal 1 maal per seizoen) aan een 

toernooi. 

Zaalcommissie 

 Draagt zorg voor dat de jeugdteams in staat zijn om in de zaal te trainen. 
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3.2 Organogram;  
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Hoofdstuk 4:   Veiligheid: Vertrouwenspersoon en VOG 

s.v. Steenwijkerwold vindt het belangrijk dat haar leden in een veilige situatie kunnen sporten. 

Daartoe heeft zij een “protocol ongewenst gedrag” opgesteld, waarin geregeld is wat te doen 

wanneer een lid zich ongewenst benaderd voelt. 

In dit protocol is onder andere de procedure opgenomen die het lid kan bewandelen. Tevens is er 

een vertrouwenspersoon aangesteld. 

Vanaf seizoen 2018-2019 moeten degenen die werkzaam zijn met spelers en speelsters in het bezit 

zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG). 

Ook wordt van alle betrokkenen bij de club gevraagd alert te zijn op signalen van ongewenst gedrag 

en hierop actie te ondernemen zoals beschreven in het protocol. 

 

Hoofdstuk 5:   Resumé  

Het bovenliggende document is opgesteld met positieve intenties door het bestuur, technische  

commissie heren, technische commissie vrouwen commissie en jeugdcommissie en met de huidige 

kennis.  

Bewaken van het beleidsplan, daar dit document een levend document is, dient dit eenmaal per jaar 

op een speciale bestuursvergadering te worden geëvalueerd en bijgewerkt daar waar nodig.  

Het bestuur van s.v. Steenwijkerwold 

 

 

 

      Voetballen met ambitie en plezier 


