
Voetbalplan VVH/Velserbroek 

De Technische- en Jeugdcommissie hebben als doel om de spelers van VVH/Velserbroek een 
goede structuur en een prettig voetbalklimaat te bieden zodat iedereen met veel plezier en 
uitdaging kan voetballen en trainen. Hieruit is het voetbalplan ontstaan. 
 
Voetbalplan (2015 – heden) 
 
Binnen VVH/Velserbroek vinden wij het erg belangrijk dat elke speler (zowel senioren als jeugd) 
plezier haalt uit het voetbal en in een prettig klimaat zich kan ontwikkelen op zijn of haar niveau. 
Daarbij is er een gezonde combinatie aanwezig tussen plezier en prestatie. Er zal o.a. aandacht 
zijn voor techniek, tactiek en inzicht, maar ook zeker voor mentaliteit, instelling, discipline en 
normen en waarden. 
 
Vanaf 2015, in navolging op het jeugdplan, heeft VVH/Velserbroek zijn voetbalvisie verder 
uitgewerkt in de vorm van een voetbalplan. Hierbij is vooral de structuur rondom de totale 
voetbaltak (zowel jeugd als senioren) verder uitgebreid en verbeterd door o.a. het creëren van 
een technische commissie, waarbij er een directe verbinding is met de jeugdcommissie en 
andersom. Op deze manier heeft VVH/Velserbroek aandacht voor zijn eigen jeugdspelers wat 
kan leiden tot een goede doorstroming naar het seniorenvoetbal, waarmee ook de continuïteit 
wordt gewaarborgd. 
 
Het hoofddoel van de technische commissie is de continuïteit van het seniorenvoetbal en het 
behoudt van de VVH/Velserbroek cultuur (de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de jeugd). 
Dit uit zich in het sturen op een gedreven en deskundige technische staf waarbij er door een 
goede samenwerking plezier en prestaties worden behaald. Zo worden de trainers (hoofdtrainer 
en trainer 2e elftal) periodiek beoordeeld op het functioneren en worden ze gevoed met eventuele 
adviezen. Hier ligt vervolgens ook de focus op de sfeer in de spelersgroep i.c.m. de behaalde 
resultaten. Ook is er periodiek contact met de spelersraad om op deze manier een zo’n goed en 
breed mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken binnen de senioren. Daarnaast zit de 
voorzitter van de technische commissie aan binnen de jeugdcommissie om de doorstroming van 
jeugd te waarborgen. Zo wordt er periodiek beoordeeld of spelers klaar zijn om eventueel mee te 
trainen/spelen met de senioren. Dit alles vindt plaats in overleg met de technische staf en speler 
zelf. Hierdoor is er vanuit de senioren een volledige betrokkenheid bij het jeugdvoetbal. 
 
De jeugdcommissie heeft als hoofddoel om de continuïteit van het jeugdvoetbal te waarborgen, 
wat zich uit in een goede opleiding waarbij spelers worden voorbereid en klaargestoomd voor de 
senioren. De jeugdcommissie bestaat uit een jeugdvoorzitter en commissieleden met 
verschillende aandachtsgebieden. Daarnaast is de functie van technisch jeugdcoördinator 
gecreëerd waardoor er nog meer aandacht kan zijn voor trainingen, individuele trainingen en 
trainersontwikkelingen. Op deze manier waarborgt de jeugdcommissie dat er voldoende 
aandacht is voor alle teams, trainers en spelers binnen VVH/Velserbroek. De communicatielijnen 
(zie ook “communicatie” op de VVH-website) zijn dan ook erg kort, waardoor er snel gehandeld 
worden zodra er vraagstukken of uitdagingen zijn. Verder houdt de jeugdcommissie zich bezig 
met periodieke gesprekken met trainers en leiders (per categorie), het organiseren van 
toernooien (o.a. oliebollentoernooi en de jaarlijkse afsluiting met het jeugdgala) en het 
organiseren van clinics. 
 
De rol van technisch jeugdcoördinator is vooral gericht op de ontwikkeling van de trainers en 
spelers op het veld. Vanuit deze rol worden o.a. de wedstrijden en trainingen geobserveerd en 
geëvalueerd om zo de ontwikkelingen op meerdere vlakken te faciliteren. Er kan hierbij gedacht 
worden aan spelgerichte trainingen maar ook aan individuele trainingen. De technisch 
jeugdcoördinator heeft dus een nauwe band met de trainers en spelers. Ook het organiseren van 
toernooien en clinics behoort tot deze rol. 
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Om dit alles mogelijk te maken is ook een goede accommodatie noodzakelijk. Deze 
randvoorwaarden zijn dan ook zeker aanwezig bij VVH/Velserbroek in de vorm van een prachtig 
wedstrijd- en trainingsveld van kunstgras, goed verzorgde kleedkamers en een gezellige kantine. 
Maar ook de gedreven vrijwilligers zijn zeer belangrijk in dit geheel en bij VVH/Velserbroek staan 
deze vrijwilligers dan ook gedurende het hele seizoen klaar voor alle spelers (zowel jeugd als 
senioren).  
 
Jeugdvoorzitter VVH/Velserbroek 
 


