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    4.7. Inzetten van jeugdspelers/sters in een seniorenteam 
    4.8. Begeleiding jeugdspelers buiten de vereniging 
    4.9. Overgebleven aandachtspunten 
           4.9.1. Verzorging 
           4.9.2. Interne scouting 
           4.9.3. Overgang naar senioren 
           4.9.4. Spelers met een beperking 
 
Bijlage 1: Jeugdspelers van buiten Volkel 
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VOORWOORD 
 
De aanwas van het aantal jeugdspelers, de gewijzigde ideeën in trainingsaanpak, maatschappelijke 
veranderingen, nieuwe opvattingen over discipline en gezag brachten aanzienlijke verzwaringen 
van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de leden van de jeugdcommissie van RKSV 
Volkel met zich mee. Leden van de jeugdcommissie worden steeds vaker benaderd met vragen 
over voetbaltechnische, organisatorische en pedagogische zaken. Er blijkt een sterke behoefte aan 
een goede leidraad, waar eenieder mee uit de voeten kan. 
 
De jeugdafdeling bestaat uit een jeugdcommissie die de bestuurlijke kant bewaakt, uit leden en 
jeugdleiders/sters en trainers/sters die mede zorgdragen voor de voetbaltechnische zaken en de 
sociale aspecten. De jeugdcommissie is afgevaardigd in het Dagelijks Bestuur van de vereniging. 
Maandelijks wordt door het Dagelijks en Algemene Bestuur vergaderd waarbij Jeugdzaken worden 
besproken. 
 
Bij het maken van dit beleidsplan zijn we uitgegaan van de bestaande structuur en hebben die waar 
nodig vervangen of aangepast. Verder zijn in dit plan een aantal afspraken vastgelegd en staan de 
taken omschreven van de leden van de jeugdcommissie, waardoor voor leden en ouders meer 
duidelijkheid ontstaat. 
 
De jeugdafdeling is een levende organisatie die doorlopend aan veranderingen onderhevig is. Het is 
daarom noodzakelijk dat eventuele tussentijds gewijzigde opvattingen en omstandigheden kunnen 
worden aangepast via de bestemde kanalen. 
 
Leiders, trainers en andere vrijwilligers dragen er toe bij dat, wat op papier staat ook in 
werkelijkheid kan worden toegepast. Het uiteindelijk resultaat zal dan ook hoofdzakelijk afhangen 
van de inzet van kader en leden, als ook ouders en de mate waarin deze bereid zijn om samen te 
werken naar één gemeenschappelijk doel. 
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1. DOELSTELLINGEN VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 
Er is gekozen voor een eenvoudige vorm van doelstellingen. Ze moeten vooral duidelijk zijn voor 
ouders, leiders en jeugd. 
 

1.1. HOOFDDOELSTELLING 

 
RKSV Volkel schept de mogelijkheid om ieder jeugdlid ongeacht rang, stand, afkomst, huidskleur of 
geloofsovertuiging, met plezier en veilig te laten deelnemen aan trainingen en wedstrijden. 
 

1.2. SUBDOELSTELLINGEN 

 
RKSV Volkel streeft naar een optimaal sportklimaat voor alle leden, zodat iedereen zich binnen 
onze vereniging thuis voelt. 
 
RKSV Volkel stelt zich tot taak, te zorgen voor een goede leiding en gedragsregels. 
 
Een goede voetbalopleiding, met veel voetbalplezier staat voorop, het resultaat in wedstrijden is 
secundair. Bij selectieteams echter, wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk spelniveau. 
 
Naast het normale voetbal organiseert RKSV Volkel verschillende nevenactiviteiten, zoals een 
voetbaltoernooi, Sinterklaasavond voor 5-jarige en JO9-teams, een Kerstzaalvoetbaltoernooi, 
Penaltybokaal, etc. 
 

1.3. TENSLOTTE 

 
Het functioneren van een vereniging staat of valt met de inzet, kwaliteit en clubliefde van haar 
vrijwilligers. Van de voorzitter tot de materiaalbeheerder, van hoofdtrainer tot pupillenleider en de 
ouders van de jeugdleden die bereid zijn hun steentje bij te dragen, iedereen voert zijn/haar taak 
op eigen manier uit. Allemaal samen hebben we hetzelfde doel voor ogen. Een belangrijke drijfveer 
om als vrijwilliger te functioneren is de voldoening en het plezier dat je voor je inspanning 

terugkrijgt en te weten dat je onderdeel bent van een dynamische vereniging. 
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2. ALGEMENE ORGANISATIE 
 

2.1 INLEIDING 
 
De jeugdcommissie van RKSV Volkel werkt al jaren zelfstandig en heeft een eigen plaats binnen het 
hoofdbestuur. De jeugdcommissie is afgevaardigd in het Dagelijks Bestuur. 
 
De jeugdcommissie is alert op de naleving van alle regels, werkt nauw samen met de technische 
leiding van de senioren. 
 
De jeugdcommissie bestaat uit: 

1. Voorzitter 
2. Secretaris 
3. Coördinatoren jeugd (pupillen, junioren en meisjes) 
4. Wedstrijdsecretaris 
5. Coördinator nevenactiviteiten 

 

2.2 TAAKVERDELING LEDEN JEUGDCOMMISSIE 
 
2.2.1. VOORZITTER 

• Heeft de algemene leiding van de jeugdcommissie. 

• Leidt alle vergaderingen binnen de jeugdcommissie. 

• Vertegenwoordigt de jeugdcommissie naar “buiten” toe. 

• Legt verantwoording af aan het hoofdbestuur. 

• Onderhoudt contact met voetbaltechnische coördinatoren en leiders/sters, trainers/sters. 

• Houdt contact met de vertegenwoordigers/sters van de diverse juniorenteams. 
 
2.2.2. SECRETARIS 

• Beheert in- en uitgaande post. 

• Notuleert alle vergaderingen van de jeugdcommissie. 

• Onderhoudt contacten met de clubhuisbeheerder. 

• Is contactpersoon voor de bezetting van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag. 

• Verzorgt verder alle administratie binnen de jeugdcommissie. 
 
2.2.3. VOETBALTECHNISCHE JEUGDCOÖRDINATOREN 

• Stellen teams samen, i.o.m. met de leiders/sters en trainers/sters en de jeugdcommissie. 

• Dragen zorg voor goede leiders en trainers. 

• Zien er op toe, dat de trainers de taakomschrijvingen op de juiste wijze uitvoeren. 

• Zijn mede aanspreekpunt voor spelers en ouders. 

• Zijn contactpersonen tussen ouders, spelers, trainers en jeugdcommissie. 

• Leggen verantwoording af tijdens jeugdcommissievergaderingen. 

• Beleggen trainersbijeenkomsten bij de start van de reeksen en tijdens de reeksen om de 
voortgang van de diverse teams te bespreken. 

• Voeren gesprekken in overleg met de technische staf van de senioren, voor wat betreft de 
overgang van A-junioren naar de senioren. 

• Dragen in samenwerking met de jeugdcommissie zorg, voor de indeling van de 
trainingsvelden en de kleedkamers. 

• Stimuleren en initiëren kaderopleidingen en cursussen. 
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2.2.4. WEDSTRIJDSECRETARIS 
Verzorgt: 

• in samenwerking met de coördinatoren, een zodanige indeling van de jeugdteams in de 
competitie, dat een fijn en sportief seizoen gewaarborgd is. 

• publicatie van de jeugdteam indeling en het competitieprogramma. 

• de indeling van scheidsrechters, velden en kleedkamers. 

• in samenspraak met de leiders/sters vriendschappelijke wedstrijden. 

• de inschrijving voor toernooien bij andere verenigingen. 

• door de KNVB aangegeven extra wedstrijden en toernooien. 

• de correspondentie over de wedstrijden van en naar de KNVB 

• afgelastingen van wedstrijden en de publicatie hiervan. 
 
2.2.5. COÖRDINATOR NEVENACTIVITEITEN 
Organiseert: 

• het Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten t/m de F-pupillen. 

• het Kerstzaalvoetbaltoernooi. 

• in de winterperiode de mogelijkheid om te zaalvoetballen. 

• festiviteiten rond een kampioenschap. 

• bij sponsoring de correcte afwerking, zoals een bloemetje voor de echtgenote van de 
sponsor en een elftalfoto met de sponsor. 

 
Voor alle functies kan het, in goed onderling overleg, voor komen dat bepaalde taken (tijdelijk) 
door een andere functionaris of commissie overgenomen worden. 
 
 

2.3 OVERGEBLEVEN AANDACHTSPUNTEN 

 
2.3.1. SPONSORING 
 
De sponsoring van de jeugd valt onder de totale sponsoractiviteiten van de vereniging. Sponsoring 
van de jeugd wordt gecoördineerd door de voorzitter van de jeugdcommissie in goede 
samenwerking met de Sponsorcommissie.  
 
2.3.2. AFGELASTINGEN 
 
Voetbalwedstrijden kunnen om verschillende redenen worden afgelast door de KNVB en door RKSV 
Volkel. Als de KNVB algemene afgelasting invoert, betekent dit dat automatisch alle 
zaterdagwedstrijden zijn afgelast.  
 
Afgelastingen worden gecommuniceerd naar de leden middels: 
 

• De verenigingssite www.RKSV-volkel.nl 

• KNVB teletekst pagina 603 ZUID 2 

• Mail naar de leiders 

• Social media 
  

http://www.rksv-volkel.nl/
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Er wordt naar gestreefd om geen trainingen af te lasten. Mocht er om enige reden velden niet 
bruikbaar zijn voor trainingen dan is de indeling in de gang van de kleedkamers bindend. 
 
Dit wordt gecommuniceerd naar de leden middels: 

• De verenigingswebsite www.RKSV-volkel.nl. 
 
Het kan voorkomen dat na 16.30 uur het weer zo verandert dat de trainer zelf de training afgelast. 
Wij vragen hiervoor begrip. 
 
2.3.3. VERZEKERINGEN 
 
Ondanks dat Nederland uitstekende sociale voorzieningen kent is RKSV Volkel via de KNVB 
aanvullend verzekerd tegen WA en Ongevallen. Informatie over de verzekering is op te vragen bij 
de secretaris van de vereniging. 
 

http://www.rksv-volkel.nl/
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3. GEDRAGSREGELS 
 

In de doelstellingen van RKSV Volkel is vastgelegd, dat de vereniging voor een goede leiding zorg 
draagt. Zij besteedt ook, zover redelijkerwijs verwacht mag worden, aandacht aan het 
opvoedkundige aspect van haar jeugdleden. Het is daarom belangrijk dat er binnen de vereniging 
duidelijk is vastgelegd hoe een jeugdspeler maar ook de leiding zich dient te gedragen. Daarom zijn 
er normen en waarden en gedragsregels voor de jeugd en de begeleiders vastgelegd. 
 

3.1. Normen en waarden 
 
• Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag 

• Wij winnen met z’n allen, maar verliezen ook met z'n allen. Voetbal is immers een teamsport. 

• Wij vieren samen onze successen 

• Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden 

• RKSV Volkel biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten veiligheid en 
geborgenheid 

• Wij pesten niemand 

• Wij vloeken niet 

• Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld 

• Het gebruik van drugs wordt niet getolereerd 

• Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag 

• Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag 

• Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen 

• Wij zijn het visitekaartje. Bedenk te allen tijde dat je een reclamebord bent van RKSV Volkel, 
zorg voor positieve reclame 

 

3.2 HUISREGELS 
 

3.2.1. Gebruik van accommodatie en materialen 
 

1. De kantine mag niet met voetbalschoenen worden betreden. 
2. Tassen dienen in de daartoe bestemde rekken in de hal bij de kantine geplaatst te 

worden. 
3. De velden mogen alleen voor training en het spelen van wedstrijden worden gebruikt. 
4. Het hoofdveld mag uitsluitend met voetbalschoenen betreden worden. 
5. Kleine doeltjes voor JO9, M/JO11 en M/JO13 teams worden op de wedstrijddag door de 

eerste gebruiker geplaatst en vast gezet met pinnen of gewichten en door de laatste 
gebruiker weer opgeruimd. 

6. Breng na de training en/of wedstrijd het complete materiaal weer terug naar de plaats 
waar het is opgehaald voor de training en/of wedstrijd. 

7. Zorg dat het kleedlokaal en de gang na de training en/of wedstrijd weer schoon wordt 
achter gelaten. 

 

3.2.2. Roken en het gebruik van alcohol 
 

1. Tijdens de wedstrijden en trainingen mag er door zowel spelers als begeleiding niet 
worden gerookt. 

2. In de gehele kleedaccommodatie en kantine is roken altijd verboden. 
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3. Er wordt geen alcohol verstrekt aan jeugdspelers die jonger zijn dan 18 jaar, het kopen, 

in bezit hebben en gebruik van alcohol onder 18 jaar is immers bij wet verboden! 
4. Op het gebruik van alcohol wordt toegezien door de leiding van de elftallen, mede-

teamgenoten, alle bestuurs- en commissieleden en het barpersoneel zelf! 
 

3.2.3. Tenue en hygiène 
 

1. Het wedstrijdtenue bestaat uit het Volkel shirt (wit shirt met rode verticale baan), een 
witte broek en rode sokken met een witte boord. 

2. Het shirt wordt door de vereniging ter beschikking gesteld. 
3. De overige onderdelen van het tenue zijn voor eigen rekening.  
4. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht gesteld door de KNVB. 
5. Een eventuele slidingbroek mag gedragen worden, mits deze dezelfde kleur heeft als de 

voetbalbroek (wit). 
6. Het tenue dient, voorafgaande aan de wedstrijd, schoon te zijn. 
7. Tijdens de wedstrijden en trainingen mogen geen sieraden en horloges gedragen 

worden. 
 

3.2.4. Afspraken met teamleden/ouders 
 

1. De begeleiders/trainers dienen zelf een teamschema en vervoerschema te maken. 
2. Bij afgelastingen dienen spelers en/of ouders op de hoogte gesteld te worden. 
3. Geef duidelijk aan hoe lang voor aanvang van een training en wedstrijd (uit en thuis) 

men de spelers/sters verwacht.  
4. Op het vervoerschema dient te worden aangegeven welke ouders bij uitwedstrijden 

dienen te rijden. 
5. Noteer hierbij dat als de ouders onderling ruilen van rijbeurt, dat zij dit ook aan de 

begeleiders/sters doorgeven. 
 
Extra opmerkingen bij het vervoer 
 

1. Vervoer nooit meer kinderen per auto, dan wettelijk is toegestaan. 
2. Houd rekening met de toegestane snelheid. 
3. Samen uit, samen thuis is onze regel. 
4. Aan de ouders die rijden mag in de kantine door de leiding een kop koffie of thee 

worden aangeboden namens de vereniging. 
 
Wassen van de voetbalshirts 
 

1. Het verdient de voorkeur om de shirts te laten wassen door één van de ouders. 
2. Het is gebruikelijk om in onderling overleg per teamlid een vergoeding te vragen. 
3. De leiders/sters dienen dit voor hun team naar de ouders toe correct te regelen. 
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3.3. RONDOM DE TRAININGEN 
 

3.3.1 Gedragsregels trainers/trainsters 
 

1. Nooit zelf discriminerende opmerkingen maken of dulden! 
2. Nooit seksueel getinte opmerkingen/moppen e.d. plaatsen of handelingen verrichten die 

door een aan u toevertrouwd persoon als onprettig en dus als niet gewenst wordt ervaren. 
3. Beperk aanrakingen e.d. tot het hoognodige bij trainingen en b.v. opvang bij blessures. 
4. Zorg ervoor dat je als trainer/trainster nooit alleen bent met een aan u toevertrouwde pupil 

in b.v. douche, kleed- en wc-ruimte. 
5. Het is niet toegestaan om samen met jeugdspelers te douchen. 
6. Het is niet toegestaan om aan u toevertrouwde jeugdspelers buiten de reguliere sporturen te 

ontmoeten, dan wel thuis te ontvangen zonder medeweten van de ouders/verzorgers. 
7. Elke jeugdtrainer/ster krijgt ruim voor het begin van een nieuw seizoen de gelegenheid 

kenbaar te maken, wat zijn of haar wensen zijn t.a.v. het nieuwe seizoen. 
8. De jeugdtrainer/ster heeft zich net als elk ander lid van de RKSV Volkel te houden aan het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 
9. Is verantwoording verschuldigd en stelt eventuele hulpvragen aan de jeugdcommissie. 
10. Ziet er op toe dat de jeugdspelers/sters zich aan het reglement houden. 
11. Zorgt bij afwezigheid zelf voor een vervanger. 
12. Dient aanwezig te zijn op vergaderingen van trainers en leiders. 
13. Onderhoudt contacten met andere trainers (vooral van zijn eigen leeftijdsgroep)en de 

coördinatoren. 
14. Neemt actief deel aan de uitvoering c.q. aanpassing van het jeugdplan m.b.t het technische 

gedeelte. 
15. Is op de hoogte van de spelregels. 
16. Stimuleert sportief en correct gedrag. 
17. Draagt er mede zorg voor dat de spelers/sters op de hoogte zijn van de te spelen wedstrijden. 

 

3.3.2 De training 
 

1. Trainingen dienen op tijd te beginnen.  
2. De trainer zorgt dat alle gebruikte materialen weer op zijn plaats komen. Zijn er ballen zoek, 

ga deze direct met het gehele team zoeken. 
3. Is er een bal niet gevonden meldt dit z.s.m. aan de jeugdcommissie. 
4. De trainingen worden in principe gegeven op het trainingsveld, of op een door de 

jeugdcommissie aangewezen ander veld. 
5. Wees zuinig met energie. Laat de verlichting van de velden niet langer branden dan 

noodzakelijk. 
6. Ieder team heeft zijn vaste kleedkamer. Probeer zeker bij de kleinsten sturing te geven aan 

het zo snel mogelijk omkleden en voorkom dat er meer ouders in de kleedkamer zijn dan 
kinderen. 

7. Zorg dat je als trainer de laatste bent die het kleedlokaal verlaat en controleer of alles in orde 
is. 

8. Spreek jeugdleden aan op ongewenst gedrag. Pesten en vernielingen worden niet 
getolereerd. Bij signalering van dit soort gedrag dient men altijd de jeugdcommissie op de 
hoogte te stellen. 

9. Probeer ook eens een wedstrijd van je team te bekijken, zodat je dan tegelijkertijd punten 
kunt kortsluiten met de leiders/sters. 

10. Indien mogelijk selectiespelers betrekken bij de trainingen, na overleg met de hoofdtrainer.  
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3.4 RONDOM DE WEDSTRIJDEN 
 

3.4.1. Gedragsregels leiders/sters 
  

Behalve de algemene gedragsregels gelden de volgende regels voor leiders/sters ; 
1. Ziet er op toe dat de wedstrijdgegevens in de wedstrijdzaken-app correct worden ingevuld. 
2. Ziet er bij uitwedstrijden op toe dat de stand door de gastvereniging correct aan de KNVB 

wordt doorgegeven via de wedstrijdzaken-app. 
3. Zorgt bij thuiswedstrijden dat in overleg met de scheidsrechter de stand correct aan de KNVB 

wordt doorgegeven via de wedstrijdzaken-app. 
4. Is ruim op tijd aanwezig bij wedstrijden om toezicht te houden op de spelers/sters van 

zijn/haar team in het kleedlokaal en daarbuiten. 
5. Regel is om 15 minuten voor vertrek bij uitwedstrijden en 45 minuten voor aanvang 

thuiswedstrijden aanwezig te zijn. 
6. De leiders/sters zijn vrij in het afwijken van deze regel echter dragen zij zorg voor een ordelijk 

verloop voor- tijdens en na de wedstrijd. 
7. Zien er op toe dat na de wedstrijden (uit en thuis) hun spelers/sters zich in het kleedlokaal 

douchen, omkleden en daarna het kleedlokaal schoon achterlaten. 
8. Bij thuiswedstrijden heeft bij het omkleden de bezoekende vereniging voorrang. Het team 

van Volkel kan (indien noodzakelijk) gebruik maken van de MFR. 
9. Indien noodzakelijk kunnen via het wedstrijdsecretariaat reserveshirts worden verkregen. Na 

afloop van de wedstrijd worden deze door het team gewassen en daarna weer ingeleverd bij 
kantine (werkdagen) of wedstrijdsecretariaat (zaterdag). 

10. Wanneer een KNVB scheidsrechter is aangewezen draagt de leider/ster samen met de 
vrijwilliger van het wedstrijdsecretariaat er zorg voor dat deze correct wordt ontvangen.  

11. Begeleid hem/haar ook na de wedstrijd op dezelfde wijze. 
12. De jeugdleiders wordt gevraagd, om gedurende het seizoen hun spelers zo veel mogelijk een 

gelijk aantal speelminuten te geven. Bij de selectie teams kan hiervan afgeweken worden. 
13. Onderhoud, indien nodig, de contacten met de ouders/verzorgers van de spelers/sters. 

 

3.4.2. De wedstrijd 
 

De leider/ster draagt er zorg voor dat de gedragsregels die voor de spelers/sters gelden worden 
nageleefd en treedt waar nodig corrigerend op. 
1. Het is belangrijk dat de leider/ster het goede voorbeeld geeft. 
2. Zij zorgen ervoor dat eventuele problemen in het team opgelost worden of doorgespeeld 

worden naar de jeugdcommissie. 
3. De leider/ster fungeert als teamleider én als officieel vertegenwoordiger van de vereniging. 
4. De leider/ster bepaalt, in onderling overleg met zijn/haar mede leiders/sters, de te volgen 

tactiek. Dit schept duidelijkheid voor het team. 
5. De leider/ster kan gebruik maken van gastspelers/sters, deze worden ingezet in samenspraak 

met de leider/ster van het team dat de gastspeler/ster ter beschikking stelt. Deze 
spelers/sters moeten wel de juiste leeftijd of dispensatie hebben. 

6. Het is toegestaan bij de pupillen en junioren in de B-categorie gedurende de gehele wedstrijd 
spelers/sters door te wisselen. 

7. De leider/ster zorgt voor passende kleding tijdens de wisselingen (trainingspak/trui etc). 
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8. Het team laat het speelveld achter zoals in de HUISREGELS aangeven. 
9. De leider/ster verlaat na controle als laatste de kleedruimte. 
10. Is er een bal zoek geraakt dan meldt de leider/ster dit direct op het wedstrijdsecretariaat. 

 
 

3.5.   STRAFBEPALING 
 

1. Het kan voorkomen dat de gedragsregels die de club stelt, niet altijd opgevolgd worden. 
2. Er is dan een belangrijke taak weggelegd voor het kader om corrigerend op te treden.  
3. Van een leider/trainer/ster kan dan in eerste instantie verwacht worden dat hij/zij het 

gesprek aangaat met de speler/ster en hem/haar op die manier probeert te overtuigen. Pas 
als dat niet helpt kan tot sancties worden over gegaan.  

4. Hierover gelden de volgende afspraken: 

• Een jeugdspeler kan door het bestuur geschorst of geroyeerd worden bij te grote contributie 
achterstand. 

• Eventuele disciplinaire maatregelen worden door de betreffende trainer/leider in overleg 
met de jeugdcommissie opgelegd. 

• Het wegzenden tijdens trainingen, (dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen) wordt door 
de trainer met de betreffende speler besproken, waarna hij eventueel een berisping of straf 
(maximaal 2 trainingen en/of wedstrijden) op kan leggen. Hij doet dit altijd in overleg met de 
jeugdcommissie. Oplegging van hogere straffen gaat via het bestuur. 

• Mocht de strafmaatregel van de trainer/leider niet het gewenste effect hebben, dan neemt 
de trainer/leider/ster altijd contact op met de jeugdcommissie. 

 
3.5.1. KNVB bepalingen 

Opgelegde schorsingen van de KNVB moeten altijd ten uitvoer worden gebracht. 

 
3.5.2. Algemeen 

• Indien een leider/trainer/ster hulp vraagt bij de oplossing van een probleem met één of 
meerdere jeugdspelers/sters, dan wordt dit voorgelegd aan de coördinatoren. 

• Mocht daar geen bevredigende oplossing uit voort komen dan wordt het probleem 
voorgelegd aan de voltallige jeugdcommissie. 

• Bij een eventueel opgelegde straf informeert de coördinator of jeugdvoorzitter de ouders. 
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4. VOETBALTECHNISCHE ORGANISATIE 
       
4.1  INLEIDING 
Bij de jeugdafdeling van de RKSV Volkel wordt de voetbaltechnische organisatie gestuurd door de 
jeugdcoördinatoren van de jeugdcommissie. 
De jeugdteams worden opgesplitst in twee categorieën: 

1. De selectieteams, dit zijn alle eerste elftallen bij de leeftijdsgroepen waar meer dan 1 team 
gevormd kan worden. 

2. De overige teams. 
De argumenten hiervoor zijn divers: 

• Verbetering van de kwaliteit van het jeugdvoetbal. 

• Een jeugdspeler/speelster ontwikkelt zich het best op zijn/haar eigen niveau. 

• Sommige leeftijdscategorieën met een groot aantal spelers/sters maken opsplitsing 
noodzakelijk. 

 

4.2. DOELSTELLINGEN 
• De jeugdcommissie streeft er naar, met alle teams op een aangepast en met de 

selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen. 

• De vereniging staat open voor elk initiatief met betrekking tot het werven van nieuwe 
leden.  

• Voorwaarde is dat betrokken leden niet geregistreerd staan bij andere voetbalverenigingen, 
tenzij zij duidelijk te kennen hebben gegeven van vereniging te willen veranderen onder de 
door de KNVB gestelde condities. 

 
4.3.TAAKSTELLING 

• De jeugdcommissie is met dit beleid rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het 
Algemeen Bestuur van de RKSV Volkel. 

• Ze hebben het doel om het prestatief gerichte voetbal op een zo hoog mogelijk niveau te 
brengen en/of te houden en het bewaken van gemaakte afspraken. 

• Verdere taken zijn: 

• de uitvoering en bewaking van het jeugdbeleidsplan. 

• advisering bij uitbreiding c.q. “vervanging” van de technische staf. 

• advisering en voorstellen m.b.t. benoeming van trainers van alle selectieteams. 

• beoordeling en advisering van de begeleiding van de selectieteams. 

• toezicht op technische zaken en procedures zoals: 
o beoordeling en ontwikkeling van de selectieteams. 
o interne scouting. 
o beoordelingsprocedure spelers. 
o bewaking selectieprocedures. 
o beoordelen en adviseren van kwantiteit en kwaliteit van het materiaal voor alle 

teams. 
o beoordeling van het trainingsniveau van de selectieteams. 
o coördinatie van de overgang van de jeugd naar de senioren in overleg met de 

verantwoordelijke trainers en leiders.   
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4.4.   OPLEIDING JEUGDSPELERS / SPEELSTERS 
   
4.4.1   Algemeen 
 
Zoals in de subdoelstellingen is aangegeven wil RKSV Volkel werken aan een goede 
voetbalopleiding. Bovendien wordt daar aangegeven, dat bij selectieteams wordt gestreefd naar 
een zo hoog mogelijk niveau. Bij een vereniging met de grootte van RKSV Volkel, is te denken aan 
het spelen op een zo hoog mogelijk 1e klasse niveau voor de pupillen. Bij junioren is voor de 
selectieteams het 1ste klasse niveau het doel. Voor de overige teams 2de klasse.  
 
4.4.2   Trainingen 
 
Door RKSV Volkel wordt binnen de beschikbare groep van trainers gekeken naar de 
opleidingsmogelijkheden voor jeugdspelers. De jeugdcoördinatoren bewaken het niveau van de te 
geven trainingen. Daar per leeftijdsgroep op specifieke kenmerken wordt getraind, is het de zorg 
van de jeugdcoördinatoren om die trainers te zoeken die bij de specifieke leeftijdscategorie past. 
Zij bezoeken regelmatig de trainingen, vervolgens dienen zij bovendien als aanspreekpunt voor de 
trainers. 
 
De jeugdcommissie streeft er naar, dat zeker ieder selectieteam 2x in de week traint en indien 
mogelijk ook de andere teams. Ook is er elke week 1 aparte training voor de jeugdkeepers van alle 
leeftijdsgroepen. 
 
Bij een aantal leeftijdscategorieën streeft de technische leiding er naar dat een aantal trainingen 
plaats kunnen vinden van selectieteams met de overige teams. Dit om te zorgen dat de spelers van 
de overige teams naar een hoger niveau kunnen groeien.  
 
T.b.v. de minder ervaren trainers bestaat de mogelijkheid om in overleg met de jeugdcommissie 
kennis op te doen via cursussen (welke voor kosten komen van de vereniging), gasttrainingen van 
en door meer ervaren trainers (b.v. de hoofdtrainer). Voor elke leeftijdscategorie is oefenstof 

beschikbaar.  
 
4.4.3  Leiding 
 
Elk team heeft 2- en bij elftallen bij voorkeur 3 leiders. De jeugdcoördinatoren bezoeken met 
regelmaat wedstrijden, zij fungeren hier mede als aanspreekpunt voor de leiders en leidsters. Bij 
wedstrijden van elftallen wordt zoveel mogelijk gezorgd voor een scheidsrechter die geen binding 
met het team heeft. Dit heeft 2 belangrijke voordelen t.w.: 

1. Objectiviteit. 
2. Betere mogelijkheid voor de leiders en leidsters om hun team op een correctere manier te 

begeleiden. 
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4.4.4.  Wisselwerking trainers leiders/leidsters 
 
Bezoek van leiders aan trainingen is een vereiste om beleving en vooruitgang van de spelers te 
volgen. Omgekeerd is het ook zo dat trainers ook wordt gevraagd om, indien mogelijk, met 
regelmaat een wedstrijd van het team te bezoeken. Dit om te bekijken of het geleerde ook in 
praktijk wordt gebracht en om nieuwe oefenstof op te doen voor de volgende trainingen. 
De jeugdcommissie streeft er naar om per team minimaal 1 trainer/trainster te zoeken die ook de 
rol als leider/leidster heeft. Dit zorgt er voor dat de training afgestemd wordt met de praktijk van 
de wedstrijden. 
 
 

4.5. SELECTIEPROCEDURES 
 
Bij de selectieprocedure gebruiken wij de volgende regels: 
 

1. Beoordelings (= kwaliteit) criteria 
o technische vaardigheden 
o tactische vaardigheden 
o wedstrijdmentaliteit 
o uithoudingsvermogen 
o handelingssnelheid 
o teamgeest 
o gedrag 

 
2. Beoordelingspersonen 

o betreffende trainers (leiders) 
o betreffende jeugdcoördinatoren 
o jeugdcommissie 

 
3. Selectieverantwoordelijkheid 

o betreffende trainers 
o betreffende jeugdcoördinatoren 
o jeugdcommissie 

 
Noot: De trainers/sters adviseren en overleggen met de jeugdcoördinatoren. De uiteindelijke 
beslissing ligt bij de jeugdcommissie. 
 
 

4.6. WISSELING EN OVERGANG VAN SPELERS TIJDENS HET SEIZOEN. 
 

• Blijkt tijdens de reeksen, of reguliere competitie dat de overgang van een talentvolle speler 
gerechtvaardigd is, dan wordt dit op zeer zorgvuldige wijze geregeld door de 
jeugdcoördinatoren, met toestemming van de jeugdcommissie en in overleg met de 
betrokken trainers. 

• Hierbij worden de ouders in kennis gesteld, met de redenen waarom hiertoe wordt 
overgegaan. 
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• Dit alles gebeurt slechts bij zeer hoge uitzondering.  

• In een aantal gevallen is het ook gerechtvaardigd om een speler tijdens het seizoen te 
verplaatsen naar een lager team. Dit zal ook op dezelfde zorgvuldige manier door de 
jeugdcommissie worden begeleid. 

 
 

4.7. INZETTEN VAN EEN JEUGDSPELER/STER IN EEN SENIORENTEAM 
 

• Completering van seniorenteams dient in eerste instantie binnen de seniorenafdeling 
gerealiseerd te worden. 

• Na de winterstop wordt het accent verlegd naar de jeugdspeler ter gewenning aan het niveau 
en de omstandigheden van het seniorenvoetbal. 

• Begonnen kan worden door de junioren mee te laten trainen op senioren niveau. Dit gebeurt 
op initiatief van de jeugdcommissie en in goed overleg met speler en trainers van de 
betreffende jeugd- en seniorenteams. 

• In principe worden alleen tweedejaars JO19-spelers bij seniorenteams ingezet in overleg met 
de betrokken trainers. 

•  
 

4.8. BEGELEIDING JEUGDSPELERS BUITEN DE VERENIGING 
 
Begeleiding van jeugdspelers die een uitnodiging hebben ontvangen voor een KNVB selectie- of 
regioteam, of voor proeftrainingen bij BVO‘s. De uitnodigende instantie moet aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 
• Tegelijk of indien mogelijk voorafgaande aan de uitnodiging van de speler dient de 

vereniging RKSV Volkel schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. 

• RKSV Volkel dient altijd toestemming te verlenen voor selectietrainingen, 
selectiewedstrijden, proeftrainingen en/of proefwedstrijden. 

• Niet opvolgen van deze regels kan leiden tot het indienen van een klacht bij de KNVB voor 
wat betreft de handelswijze van de uitnodigende instantie. 

• Voor wat de speler betreft kan door RKSV Volkel worden overgegaan tot disciplinaire 
maatregelen. 

• Het strekt tot aanbeveling om voor jeugdspelers begeleiding vanuit de vereniging RKSV 
Volkel ter beschikking te stellen E.e.a. met in acht neming van de volgende uitgangspunten; 
o Begeleiding alleen, indien de speler/ouders/verzorgers dit wenselijk achten. 
o De begeleiding, indien wenselijk, wordt ingevuld door de jeugdcommissie. 
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4.9. OVERGEBLEVEN AANDACHTSPUNTEN. 
 
4.9.2. Blessures 
 

• Het is voor de jeugd in goed overleg toegestaan behandeld te worden door de verzorger van 
de A selectie. 

• Bij blessures kan men zich wenden tot de praktijk van een fysiotherapeut. Door de 
samenwerkingsverbanden met Wolbert Fysio kan men in bijna alle gevallen dezelfde of de 
eerstvolgende werkdag terecht voor een diagnose en/of behandeling. 

• Wolbert Fysio heeft zich ten doel gesteld om de vereniging te helpen met voorkomen van 
blessures door workshops te geven voor trainers en leiders. 

 
4.9.2. Interne scouting. 
 

1. Het beleid van de jeugdafdeling is erop gericht om getalenteerde jeugdspelers/sters binnen 
de vereniging op te leiden voor de hoogste seniorenteams. 

2. De interne scouting gebeurt door de jeugdcoördinatoren in overleg met trainers, leiders en 
leden van de jeugdcommissie. 

3. De doelstelling is om voortdurend spelers/sters op hun speltechnische en speltactische 
ontwikkeling te beoordelen gedurende het seizoen. 

4. Dit zal moeten gebeuren door: 

• het bezoeken van jeugdwedstrijden. 

• door bepaalde spelers op verzoek te volgen. 

• door advies uit te brengen m.b.t. niet geselecteerde spelers voor deelname aan 
selectietrainingen. 

 
4.9.3. Overgang naar de senioren. 
 
Om voor de jeugdspeler de overgang van de jeugdafdeling naar de senioren soepeler te laten 
verlopen wordt het volgende in acht genomen. 
 
In het algemeen kan de overgang plaatsvinden: 

• Op grond van zijn/haar leeftijd. 
• Op grond van zijn/haar kwaliteit. 

 
De overgang  kan plaatsvinden naar een selectieteam of een niet selectieteam. 
De overgangscommissie bestaat uit: 

• Jeugdcoördinatoren (lid jeugdcommissie) 

• Trainer/leider jeugdteam 

• Trainer/leider seniorenteam 

• Technische Commissie 
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Procedure: 
1. Van de speler zijn de technische en tactische kwaliteiten door zijn trainer vastgesteld 

en doorgespeeld naar de jeugdcoördinatoren. 
2. De interesse van de speler in de overgang naar de senioren moet bekend zijn. 
3. In het laatste halfjaar voor de overgang zal de betrokken speler al regelmatig in 

contact worden gebracht met het seniorenvoetbal door deelname aan trainingen bij 
de senioren, om te kunnen wennen aan het seniorenvoetbal en daar de sfeer te 
proeven. 

4. De overgangscommissie zal met de spelers de overgang en de daarbij behorende 
aspecten bespreken. 

5. Aan de speler zal op grond van zijn functioneren in de jeugd het 
verwachtingspatroon bij de senioren worden meegedeeld. 

6. Begeleiding van jeugdspelers is een taak van de jeugdcoördinatoren in overleg met 
de technische commissie. 

 
4.9.4. Spelers met een beperking. 
 
RKSV Volkel streeft ernaar om jeugdleden met een lichamelijke of geestelijke beperking, zo goed 
mogelijk binnen de vereniging te laten deelnemen. RKSV Volkel heeft hiervoor geen apart team. 
Om de kans op succes te vergroten is het noodzakelijk dat de wisselwerking tussen enerzijds de 
ouders en anderzijds de trainer/ster/leider/ster intensief is. Ondanks de maximale inspanning is het 
realistisch dat de noodzakelijke kennis en kunde niet altijd aanwezig zijn, om een juiste begeleiding 
te geven. 
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Bijlage 1 Jeugdspelers van buiten Volkel 
 
 
Uitgangspunten: 

• De vereniging wil voetballen met herkenbare jeugd-selectieteams, dat wil zeggen een 
selectie bestaande uit zoveel mogelijk Volkelse voetballers; 

• Volkelse jeugdspelers moeten zich op niveau kunnen ontwikkelen, zodat er voldoende 
doorstroming is naar de senioren en in het bijzonder naar de A-selectie; 

• Bij een gewenste aanvulling op een bepaalde positie wordt eerst gekeken naar eigen 
jeugdspelers; 

• Door mensen van RKSV Volkel worden zelf geen spelers van buiten Volkel benaderd. 
 
Wat houdt zoveel mogelijk Volkelse voetballers in? 
Onder Volkelse voetballers wordt verstaan: 

• Spelers, die woonachtig zijn in Volkel; 
en/of 

• Spelers, die de Volkelse jeugdopleiding (gedeeltelijk, minimaal 3 seizoenen) doorlopen 
hebben. 

 
De jeugdcommissie is te allen tijden bevoegd om van de genoemde regels af te wijken indien zij 
daar redenen toe ziet. Als voorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, valt te denken aan spelers met een 
sterke binding met Volkel of onze vereniging. Een beslissing die afwijkt van de hier genoemde 
regels wordt, voor bekendmaking, gedeeld met het DB en de staf van het jeugdselectieteam.  
 
Wanneer wordt iemand gezien als Volkelse voetballer? 

• Na 3 jaar onafgebroken bij Volkel te hebben gevoetbald, wordt een speler gekenmerkt als 
Volkelse voetballer. 

 
Met hoeveel niet Volkelse jongens is een jeugd selectieteam nog herkenbaar? 

• Het aantal niet Volkelse spelers wordt op maximaal 3 per team gesteld. 
 
Procedure bij aanmelding van spelers buiten Volkel voor een jeugdselectieteam. 

• Speler meldt zich bij de secretaris van RKSV Volkel; 

• JC wordt geïnformeerd door de secretaris; 

• JC overlegt of betreffende speler eventueel geschikt is voor een jeugdselectieteam. In deze 
fase kan al gekeken worden voor welke positie de speler in aanmerking wil komen. Als er 
voor die positie al een kwalitatief goede speler(s) bij de vereniging is (zijn), dient dit al 
gemeld te worden aan de betreffende speler; 

• JC probeert, indien aan de orde, informatie in te winnen over betreffende speler; 

• Zou betreffende speler een waardevolle aanvulling zijn, dan wordt hij uitgenodigd voor een 
gesprek met de JC en de hoofdtrainer van het selectieteam. Bij dit gesprek wordt aan de 
speler ook al medegedeeld wat het beleid van de vereniging is t.a.v. ‘niet Volkelse 
voetballers’; 

 
 


