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Voorwoord 

 

Dit voetbalbeleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbal-organisatorische activiteiten en 

voetbaltechnische activiteiten gestructureerd plaatsvinden. Het voetbalbeleidsplan dient als leidraad 

voor het ten uitvoer brengen van het voetbalbeleid, afwijkingen zijn dus mogelijk in specifieke 

situaties. Het is op hoofdlijnen geschreven en past binnen de statuten van de vereniging. Ieder jaar 

zal het voetbalbeleidsplan in juni worden geëvalueerd en waar nodig worden aanpassingen 

aangebracht door de voetbalcommissie. 
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1. Missie en visie  
 

1.1 Missie  

Een vereniging levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Een 

sportvereniging heeft de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 

mensen. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als waarden, 

normen en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding 

belangrijke factoren binnen het voetbal. 

   

Naast het verbeteren van de prestaties op voetbalgebied, is het van belang om een verbetering van 

de prestaties op het gebied van sociale omgang met elkaar, met clubgenoten, met tegenstanders 

en met overige omstanders en belanghebbenden te bewerkstelligen.  

 

Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de 

spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het 

leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters, 

tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren. Beoogd wordt om 

de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten op te stellen in het hoogste team (selectieteam) van de 

betreffende leeftijdsgroep of jeugdsectie.   

 

Uit bovenstaand kan de onderstaande missie worden afgeleid:  

 

“CVV-Vriendenschaar biedt de mogelijkheid voor mensen uit Culemborg en de directe omgeving om 

zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier in 

competitieverband te kunnen voetballen”. 

 

1.2 Visie  

Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers en speelsters (in het vervolg van het plan word onder 

“spelers”, zowel jongens als meisjes verstaan) een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en 

hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun 

eigen mogelijkheden en eigen niveau. Dit resulteert in de volgende visie:  

 

“Voor een optimale ontwikkeling van de speler zoals omschreven in de missie geldt dat hiervoor het 

beste klimaat wordt gecreëerd als spelers trainen en spelen met, en tegen spelers van vergelijkbaar 

niveau. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een goede begeleiding zijn voorwaarden voor 

goede prestaties van de individuele speler, het team en de vereniging”. 

 

2. Doelstelling  
 

2.1 Algemeen  
Bij CVV Vriendenschaar is het eerste team (zondag) het vlaggenschip van de vereniging. Aan de 

basis van het eerste team, dat duurzaam in staat is te presteren op het niveau van de tweede 

klasse KNVB, staat een gedegen jeugdopleiding. Het streven is om de selectie te laten bestaan uit 

ten minste 80% eigen opgeleide spelers. Dat wil zeggen dat een gedeelte (max. 20% is het streven) 

uit niet zelf opgeleide spelers bestaat. 
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Het doel van CVV Vriendenschaar is om voorwaarden te creëren zodat haar leden zowel prestatief 

als met plezier die doelstelling kunnen realiseren op elke leeftijd. Dit geldt voor zowel selectieteams 

als niet-selectieteams.  

 

Deze doelstelling moet leiden tot:  

 Het bevorderen van de optimale ontwikkeling van de individuele voetballer;  

 Het zich een volwaardig lid voelen van ieder (jeugd)lid, zonder onderscheid naar geslacht, 

nationaliteit, huidskleur, religie, geaardheid, talent en ambitie;  

 Het teambelang boven het eigen belang te stellen;  

 Het voetbal te analyseren en vereenvoudigen zodat het aansluit bij de belevingswereld van 

kinderen;  

 Het waarborgen van de kwaliteit van de trainingen, begeleiding, scheidsrechters en 

organisatie door opleidingen en persoonlijke begeleiding te stimuleren;  

 

2.2 In detail 

 Alle selectieteams (JO9-1, JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO14-1, JO15-1, JO17-1, 

JO19-1) wordt minimaal 2 maal per week training aangeboden. Het is voor selectieteams 

mogelijk om 3 maal per week te trainen;  

 De jeugdselecties worden (bij voorkeur) getraind door gediplomeerde trainers die 

beschikken over vakmanschap, sociale- en communicatieve vaardigheden en ambitie;  

 De selectie van iedere leeftijdscategorie heeft een hoofdtrainer en een assistent-trainer (voor 

taakomschrijving en functieprofiel: zie bijlage); De hoofdtrainer is samen met de technisch 

jeugdcoördinator verantwoordelijk voor de niet-selectieteams van een leeftijdscategorie.  

 Aan de niet-selectieteams wordt in principe 2 maal per week training aangeboden. Bij 

onvoldoende trainingsopkomst kan dit worden teruggebracht naar 1 maal per week. Echter 

is de voorkeur dat in zo’n situatie de spelers met een ander team kunnen mee trainen. 

Uitzondering hierop zijn de Welpen, zij trainen 1x per week; 

 De niet-selectieteams worden getraind door opgeleide trainers. Een trainer kan intern of 

extern opgeleid zijn. Ieder team beschikt over tenminste één leider/begeleider. Van hen 

wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en 

bijdragen aan een optimale teamgeest (voor taakomschrijving en functieprofiel: zie bijlage);  

 Hoofd, assistent, en overige trainers alsmede leiders/begeleiders worden door de vereniging 

gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij 

de KNVB of andere aanbieders. Voor alle (nieuwe) trainers wordt aan het begin van het 

seizoen een cursus georganiseerd. 

 De (niet-)selectietrainers worden vanuit de vereniging begeleid door een of twee technisch 

jeugdcoordinatoren. Deze wordt aangesteld door de club. 

 Elke trainer en coach moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De 

VOG moet aan het begin van het seizoen overhandigd worden bij het bestuurslid 

voetbalorganisatorische-zaken.  
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3. Samenstellen van teams  
 

3.1 Algemeen  

Het algemene uitgangspunt is dat een leeftijdscategorie bestaat uit sowieso één selectieteam en 

één of meerdere niet-selectieteams. Vanaf de JO9-1 wordt er geselecteerd, zodat er vanaf een 

jonge leeftijd al vaste teams ontstaan voor zowel selectieteams als niet-selectieteams. Hierdoor 

hoeven er elk jaar maar weinig aanpassingen gedaan te worden in de nieuwe teamindelingen. Dit 

zorgt ervoor dat teams meerdere jaren bij elkaar spelen, waardoor er een hechte groep ontstaat, 

duidelijkheid aanwezig is en spelers niet elk jaar weer in een nieuw team terecht komen. 

 

Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding. Dit geldt uiteraard 

ook voor de niet selectie-elftallen. Bij Vriendenschaar kiezen we voor het opleiden van spelers, niet 

het kampioen maken van jeugdteams. Het is dan ook belangrijk dat elk team dusdanig wordt 

ingedeeld dat het spelplezier is gewaarborgd. Dat wil zeggen: niet te hoog ingedeeld (dit kan 

demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging), oftewel ‘op niveau’. Uiteraard aangepast 

aan de technische, tactische, conditionele alsmede mentale kwaliteiten.  

 

Spelers spelen in beginsel in de leeftijdscategorie die bij hen hoort volgens de KNVB richtlijnen. De 

eerste januari van het geboortejaar dient daarbij als uitgangspunt. Dit leidt tot de volgende 

leeftijdsindeling:  

 Welpen: 4-6 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2012 het uitgangspunt zijn) 

 JO8: 7-8 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2011 het uitgangspunt zijn) 

 JO9: 8-9 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2010 het uitgangspunt zijn)  

 JO10: 9-10 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2009 het uitgangspunt zijn) 

 JO11: 10-11 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2008 het uitgangspunt zijn) 

 JO12: 11-12 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2007 het uitgangspunt zijn) 

 JO13: 12-13 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2006 het uitgangspunt zijn) 

 JO14: 13-14 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2005 het uitgangspunt zijn) 

 JO15: 14-15 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2004 het uitgangspunt zijn) 

 JO16: 15-16 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2003 het uitgangspunt zijn) 

 JO17: 16-17 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2002 het uitgangspunt zijn) 

 JO18: 17-18 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2001 het uitgangspunt zijn) 

 JO19: 18-19 jaar (in het seizoen 2018/2019 zal het geboortejaar 2000 het uitgangspunt zijn) 

 

Daarnaast start de voetbalcommissie komend seizoen met de mini-welpen (2-3 jaar).  

Vriendenschaar biedt dus ook voor de allerkleinsten de mogelijkheid om te voetballen. Het doel is 

om de mini-welpen op een speelse wijze in contact te laten komen met de bal, waarbij 

voetbaltechnische vaardigheden nog niet belangrijk zijn. Het gaat hierbij puur om het spelen met de 

bal, het gewend raken aan een bal en het ‘balverliefd’ worden.  

 

3.2 Samenstelling selectieteams  

Een selectieteam bestaat voornamelijk uit spelers van de bijbehorende leeftijdscategorie. Het team 

kan worden aangevuld met talenten uit een leeftijdscategorie lager, wanneer dit voor zijn/haar 

ontwikkeling beter is dan het spelen in het selectieteam van zijn eigen leeftijdscategorie, of wanneer 

deze talenten beter zijn dan de spelers in de hogere leeftijdscategorie. Plaatsing van een jonger 



 

Voetbalbeleidsplan 2018-2019  

 

8 
 

talent in een selectieteam van een hogere leeftijdscategorie gaat altijd in overleg met de 

ouders/verzorgers van de desbetreffende speler. De selectieteams worden samengesteld door de 

selectietrainers in overleg met de voetbalcommissie. Selecteren van de JO8-teams naar de JO9-

teams houdt in dat spelers worden ingedeeld op basis van ‘niveau en beleving’. De selectieteams 

worden als volgt samengesteld:  

 JO9-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 6x6 en bestaat dus uit 8 spelers. 

 JO10-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 6x6 en bestaat dus uit 8 spelers. 

 JO11-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 8x8 en bestaat dus uit 10 spelers. 

 JO12-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 8x8 en bestaat dus uit 10 spelers. 

 JO13-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 11x11 en bestaat dus uit 13-16 

spelers. 

 JO14-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 11x11 en bestaat dus uit 13-16 

spelers. 

 JO15-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie, aangevuld met talenten uit een lagere 

leeftijdscategorie (niet aanbevolen). De selectie speelt 11x11 en bestaat dus uit 13-16 

spelers. 

 JO17-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie en de leeftijdscategorie van de JO16. 

De selectie speelt 11x11 en bestaat dus uit 14-18 spelers.  

 JO19-1: spelers uit de bijbehorende leeftijdscategorie en de leeftijdscategorie van de JO18. 

De selectie speelt 11x11 en bestaat dus uit 14-18 spelers. 

 

3.3 Samenstelling niet-selectieteams  

De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor de indeling van de niet-selectieteams. Deze taak 

wordt  gedelegeerd aan de coördinatoren en de technisch jeugdcoordinator(en). Indeling vindt 

voornamelijk plaats op basis van geboortejaar. Voldoende voetballend vermogen per team en 

voldoende ondersteunende ouders om het team te begeleiden zijn een aandachtspunt. Bij indeling 

door de coördinatoren kunnen criteria, zoals vriendschap en de samenstelling van teams in het 

vorige seizoen worden meegewogen. Dit is echter geen zekerheid. Hoofddoel in deze categorie is 

om zoveel mogelijk spelers aan het voetballen te houden en de uitval tot een minimum te beperken.  

 

Bij de jongsten worden spelers pas in de JO8 ingedeeld als ze daarvoor, volgens de KNVB-

richtlijnen, de leeftijd hebben. Bij de volgende uitzonderingen kan ervoor worden gekozen om 

jongere spelers eerder in een JO8-team te laten beginnen: 

 De speler zit meer dan een half seizoen bij de Welpen en de groep waarmee hij vertrouwd is 

gaat naar de JO8. 

 De speler is de Welpen duidelijk qua voetbalniveau ontgroeid. 

 Er een mogelijkheid is om de JO8 team te maken, doordat meerdere spelers al langere tijd 

in de Welpen voetballen en toe zijn aan een nieuwe uitdaging. 
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3.4 Ambitieniveau selectieteams  

Voor de selectieteams geldt per leeftijdscategorie het ambitieniveau:  

 JO19-1: minimaal vierde divisie   

 JO17-1: minimaal vierde divisie  

 JO15-1: minimaal vierde divisie     

 JO14-1: minimaal hoofdklasse   

 JO13-1: minimaal hoofdklasse 

 JO12-1: minimaal 1e klasse 

 JO11-1: minimaal hoofdklasse 

 JO10-1: minimaal 1e klasse  

 JO9-1: minimaal 1e klasse 

 

3.5 Ambitieniveau niet-selectieteams 

Voor niet-selectieteams is het ambitieniveau niet om zo hoog mogelijk te spelen. De ambitie zit hem 

namelijk in het ‘op niveau’ voetballen, waarbij het niveau van de medespelers als het niveau van 

de tegenstanders hetzelfde zijn. Het is belangrijk dat niet-selectieteams zeker de aandacht krijgen 

om zich te ontwikkelen. 

 

3.6 Selectieprocedure   

De voetbalcommisssie (VC) is verantwoordelijk voor de interne scouting. Gedurende het gehele 

seizoen worden spelers gevolgd. Er wordt informatie ingewonnen bij de trainer(s) en leiders, 

technisch jeugdcoordinator(en). Het nieuwe selectieteam van een leeftijdscategorie zal voornamelijk 

bestaan uit de spelers van de leeftijdscategorie van een jaar eronder (dus JO14-1 wordt de nieuwe 

JO15-1) met enkele aanvullingen en enkele afvallers. De VC zorgt ervoor, in overleg met de 

hoofdtrainer, dat er eind maart een lijst van mogelijke selectiespelers is gemaakt. Deze lijst is 

opgesteld in samenspraak met de (nieuwe) trainer. Indien nodig kan hij advies inwinnen bij de 

andere coördinatoren of leiders.  

Uiterlijk eind april worden de voorlopige selecties voor volgend seizoen samengesteld en 

gecommuniceerd naar de betrokken spelers en ouders door middel van een brief en/of een 

gesprek. Deze communicatie is een verantwoordelijkheid van de trainer. Na de winterstop zullen 

spelers die kans maken om in een selectieteam te komen meetrainen met het selectieteam van een 

leeftijdscategorie hoger om alvast te proeven aan het niveau. De spelers die afvallen zullen volgens 

de gangbare criteria worden ingedeeld in een niet-selectieteam. De ontwikkeling van deze spelers 

wordt nauwkeurig gevolgd. De VC, in samenwerking met de selectietrainers, voert vóór de selectie 

bekend worden gemaakt gesprekken met spelers die afvallen van - of in aanmerking komen voor de 

selectie. Wanneer er in mei nog geen nieuwe selectietrainer bekend is zal het selectieteam worden 

samengesteld door de VC in overleg met de (nieuwe) trainers van het selectieteam van een 

leeftijdscategorie hoger en de leeftijdscategorie lager. De selectietrainer van een leeftijdscategorie 

hoger wordt bij dit proces betrokken, omdat deze mogelijk het seizoen erna met de spelers moet 

werken. Daarnaast wordt de selectietrainer van een leeftijdscategorie lager erbij betrokken, omdat 

deze al een jaar lang met de spelers heeft gewerkt. 
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3.7 Tijdsschema     
 

Planning Uitvoerder Onderwerp Opmerking 

Medio 

januari 

Senioren-coördinator Gesprekken met spelers die 

overgaan naar de senioren 

(mannen en vrouwen) 

Betrekken trainer eerste 

elftal zondag, 

Na 

winterstop 

Selectietrainers Schema opstellen voor meetrainen 

met hogere selectieteams 

Eventueel spelers uit niet 

selectieteams ook 

meenemen 

Eind maart Voetbalcommissie Bekendmaken voorlopige selecties 

aan coördinatoren 

Rekening houden met 

twijfelgevallen 

Begin april Coördinatoren Bespreken voorlopige indelingen 

met trainers en leiders* 

Trainers en leiders 

mogen opmerkingen 

maken middels formulier 

Medio april Voetbalcommissie Bespreken indelingen Zoveel mogelijk 

verwerken opmerkingen 

Eind april Voorzitter VC Voorlopige indelingen op website 2 weken de tijd om 

verzoeken in te dienen 

Begin mei Voetbalcommissie Inlichten selectiespelers  

Medio mei VC Bespreken verzoeken Wijzigingen doorvoeren 

voor zover mogelijk 

Medio mei VC Bekendmaken alle trainers en 

leiders volgend seizoen 

 

Sportdag 

juni 

Coördinator Voorlopig definitieve indelingen Er kunnen te allen tijde 

omstandigheden 

ontstaan waardoor 

wijzigingen en 

noodzakelijk zijn 

Sportdag 

juni 

Wedstrijdsecretaris Bekendmaken voorlopig 

trainingschema volgend seizoen 

 

Begin 

nieuwe 

seizoen 

Trainers en selectie Ouderenbijeenkomst waar regels, 

normen en waarden worden 

besproken voor het seizoen 

Apart per team, voor 

hogere teams (zonder 

ouders en met spelers) 

 

*Het is belangrijk om trainers en leiders hierbij te betrekken om ten eerste te kijken naar de input 

van hen. Daarnaast ontstaat er duidelijkheid of een trainer/ leider in het volgende seizoen ook 
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trainer/leider blijft. Wanneer de teams bekend gemaakt worden is er dan direct duidelijkheid wie de 

trainer/leider is. 

 

3.8 Wijziging indeling tijdens het seizoen   

Het uitgangspunt is: een selectietrainer kiest zijn selectie voor het gehele seizoen en wijzigingen 

worden slechts in zeer geringe specifieke gevallen uitgevoerd. Het kan echter voorkomen dat 

bepaalde spelers tijdens de eerste seizoenshelft te weinig of te veel weerstand ondervinden bij de 

trainingen en wedstrijden. In dit soort gevallen moet afgewogen worden of het verstandig is de 

betreffende speler met een hoger of lager team mee te laten doen. Hierbij dient het sociale- en 

emotionele aspect zorgvuldig te worden afgewogen. Alle zaken met betrekking tot het selectiebeleid 

die niet beschreven staan, worden voorgelegd aan de VC. Deze zal een beslissing nemen.  

 

3.9 Het (uit)lenen van jeugdspelers  

Ieder seizoen ontstaan er vanwege blessures en schorsingen situaties waarbij jeugdspelers op 

zaterdag en/of zondag incidenteel doorgeschoven moeten worden naar andere teams. Het 

uitgangspunt van het doorschuiven van spelers is dat het verenigingsbelang gaat voor het 

elftalbelang en dat iedere jeugdspeler mee dient te werken om andere teams compleet te maken. 

Voor het (uit)lenen van jeugdspelers gelden onderstaande spelregels:  

 De keuze voor spelers dient in goed overleg plaats te vinden tussen trainers onderling en/of 

de coördinator(en) van de betreffende leeftijdscategorie(en). Bij selectieteams vindt overleg 

plaats tussen de betreffende trainers.  

 Wordt een team op het allerlaatste moment geconfronteerd met een afmelding, dan dient de 

betrokken trainer/leider in redelijkheid naar een oplossing te zoeken met de trainer/leider van 

het lagere (of hogere) team van waaruit een speler benodigd is.  

 Het is belangrijk dat de wedstrijdsecretaris niet alle teams van dezelfde leeftijdscategorie op 

hetzelfde tijdstip laat spelen, omdat er dan moeilijkheden kunnen ontstaan bij het uitwisselen 

van spelers. 

 Selectiespelers mogen een opdracht van hun trainer om in een ander team mee te spelen 

niet weigeren, mits deze geen andere verplichtingen heeft! 

 Uitlenen van spelers van de JO19-1 (en in mindere mate JO17-1) aan het eerste of tweede 

elftal zondag mag door de spelers en trainer niet geweigerd worden, mits deze mee kan 

spelen. In goed overleg tussen de desbetreffende trainers wordt er bepaald welke spelers er 

uitgeleend worden. 

 

Bij het uitlenen van spelers is verwachtingsmanagement essentieel. Het moet duidelijk zijn wat de 

bedoeling is van het uitlenen van spelers, zodat iedereen op één lijn zit en geen andere 

verwachtingen heeft.  

 

3.10 Speeltijd 

In beginsel heeft iedere speler recht op evenveel speelminuten, ongeacht het team waarin de 

betreffende speler voetbalt. Dit geldt volledig voor de niet-selectieteams en met enkele 

uitzonderingen ook voor selectiespelers. Dit is echter wel afhankelijk van trainingsopkomst en inzet. 

Dit is ter beoordeling van de trainer. Spelers met lage aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden of 

geen inzet tonen hebben minder recht op speelminuten dan spelers met hoge aanwezigheid en wel 

inzet tonen. 
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De uitzonderingen zijn;  

 Bij de JO19-1: bij spelers in de selectie waarvan vooraf bekend is dat ze aan weinig 

speelminuten toe zullen komen, wordt dit bij aanvang van het seizoen besproken. Dit  is niet 

veel van toepassing, maar wel beleid. De betreffende speler kan er voor kiezen om lager te 

gaan voetballen. Kiest de speler voor de selectie, dan worden de gemaakte afspraken door 

de teamleiding vastgelegd en gecommuniceerd naar de speler. 

 Bij de JO17-1, JO15-1, en JO14-1: geldt hetzelfde als bij de JO19-1. Met dien verstande dat 

ook de ouders geïnformeerd worden. De gemaakte afspraken worden door de teamleiding 

vastgelegd en gecommuniceerd naar de speler. 

 Bij JO13-1, JO12-1, JO11-1, JO10-1 en JO9-1 heeft iedereen het recht om evenveel te 

voetballen. Dit hoeft niet per se in competitiewedstrijden te zijn, maar kan ook in 

vriendenschappelijke wedstrijden gerealiseerd worden. 

 

Mocht een speler in een selectieteam ondanks het bovenstaande te weinig speeltijd krijgen, dan 

kan hij speeltijd krijgen in een ander team of in vriendschappelijke wedstrijden. De trainer houdt bij 

hoeveel speeltijd iedereen krijgt, zodat eventuele vragen van spelers en/of ouders hierover kunnen 

worden beantwoord.  

 

3.11  Trainingstijden 

Niet-selectieteams trainen twee maal 1 uur per training per week. De selectieteams JO9-1, JO10-1, 

JO11-1 en JO12-1 trainen ook twee maal 1 uur per training per week, met een mogelijkheid tot een 

derde training van 1 uur. De hogere selectieteams trainen 2 of 3 maal 1,5 uur per training.  

 

Er wordt getraind op maandag tot en met donderdag en eventueel vrijdag vanaf 18.00 uur voor de 

leeftijden tot de JO15. De JO16-teams of hoger trainen vanaf 19.30 uur. Deze spelers zijn oud 

genoeg voor dit tijdstip en daarnaast is er hierdoor genoeg ruimte voor de lagere 

leeftijdscategorieën om te trainen. 

 

Het streven is om bepaalde selectie-teams en niet-selectieteams tegelijk te laten trainen, zodat er 

overzicht is bij de trainers, eventueel tekorten kunnen worden opgevangen en de ontwikkeling van 

teams wordt verbeterd. Bijvoorbeeld: De JO9-1 en JO10-1 spelen allebei 6 tegen 6 waardoor deze 

goed op een half veld samen kunnen trainen (allebei een kwart veld). Daarnaast spelen de JO11-1 

en JO12-1 8 tegen 8. Deze kunnen ook allebei op een half veld trainen (beide een kwart veld). De 

selectieteams vanaf de JO13-1 hebben allemaal een half veld tot hun beschikking. Voor de 

ontwikkeling van deze selectieteams en het oplossen van mogelijke oneven aantallen spelers is het 

belangrijk dat de JO13-1, JO12-1 en JO11-1 tegelijk trainen op hetzelfde veld. Dit geldt ook voor de 

JO14-1 & JO15-1 en de JO17-1 & JO19-1. Het is echter wel belangrijk dat er flexibele 

trainingstijden zijn voor een optimale veldindeling op trainingsavonden. 

 

De voorkeur gaat uit dat de JO19-1 en JO17-1 op andere dagen trainen dan het eerste en tweede 

elftal. Wanneer er namelijk spelers van de seniorenselectie niet bij hun eigen training aanwezig 

kunnen zijn, kunnen ze op een andere dag bij de JO19-1 de training inhalen. Dit geldt ook 

andersom. 
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4. Meisjesvoetbal  
 

4.1 Algemeen 

Het meisjes- en damesvoetbal is de afgelopen jaren groter geworden binnen onze vereniging. Daar 

zijn wij heel trots op. Wij willen voor meisjes/dames uit Culemborg en omgeving voetbal aanbieden. 

Wij willen een club zijn waar meiden/dames voetballen leren, met plezier deelnemen aan de 

voetbalcompetitie en successen met de meiden behalen. Op dit moment gebeurt dit vooral nog op 

recreatief niveau, zowel bij de meisjes als de dames, maar de doelstelling is om het voetbal naar 

een hoger niveau te tillen. 

 

4.2 Doelstellingen  

De doelstellingen met betrekking tot de meidenafdeling is ten eerste het uitbreiden van het aantal 

meisjes- en damesteams. De stijgende trend moet doorgetrokken worden in de komende jaren. 

Daarnaast moet de kwaliteit van het meisjes- en damesvoetbal op technisch gebied naar een hoger 

niveau. Dit moet behaald worden door vergelijkbare trainingsopbouw gericht op techniek, beweging 

en spelplezier. Op deze manier moet elke meisjes/damesteam competitiewaardig worden, wat 

uiteindelijk ook een doelstelling is. 

 

Tot slot is het belangrijk om zorg te dragen voor stabilisatie en continuïteit in de teams de komende 

jaren, clubacitiveiten voor meisjes/dames te organiseren buiten de trainingen en wedstrijden en er 

moet een goed plan vormgegeven worden (onderdeel van de professionalisering) voor de 

doorstroming van de jeugd naar de senioren in het komende seizoen. 

 

De doelstellingen worden bereikt door: 

 2 trainers per team aan te stellen, met name op de elftallen vanaf de MO13 

 Trainingclinics te organiseren om trainers en trainsters op te leiden en deze te begeleiden en 

te ondersteunen in het seizoen 

 Ook hier het spelersvolgsysteem in te zetten 

 Bekendheid geven aan meisjes- en damesvoetbal (door bijvoorbeeld flyeren bij 

schoolvoetbal of via de sociale media) 

 Het organiseren van Open Dagen 

 

4.3 Organisatie voetbalcommissie meisjes/dames 

Vriendenschaar kent een voetbalcommissie voor jongens en meisjes. Met betrekking tot de meisjes 

hebben de technische coördinatoren en de coördinator zitting in de bovengenoemde 

voetbalcommissie. Deze coördinatoren dragen zorg voor de organisatie en communicatie rondom 

het meisjesvoetbal en zijn aanspreekpunt voor trainers en leiders. Daarnaast is er een belangrijke 

taak voor trainers en leiders weggelegd. Zij dragen zorg voor de wekelijkse trainingen en 

begeleiding van de teams. Deze rollen hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van het 

jeugdbeleid van het meisjesvoetbal. 

 

4.4 Verantwoordelijkheden 

Hieronder staat vermeld welke taken en verantwoordelijkheden behoren tot welke rol: 

 Technische coördinatoren: Gedurende het seizoen houden zij nauw contact met de 

trainers(sters) en waar nodig ondersteuning te bieden. Tevens wordt er tweemaal per 
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seizoen geëvalueerd. Samen met de coördinator wordt de teamindeling gemaakt voor het 

volgende seizoen. 

 Coördinator: Verbinding tussen de ouders en de trainers. Is binnen Vriendenschaar het 

eerste aanspreekpunt voor diverse zaken zoals toernooien, evenementen etc. 

 Trainer: De trainers verzorgen de wekelijkse trainingen, De trainingen zijn gericht op de 

ontwikkeling en verbetering van de voetbalvaardigheden en conditie. Ook is het signaleren 

van blessures en de omgang hiermee een belangrijk onderwerp. De trainers zijn 

verantwoordelijk voor de opstelling. Indien de trainer niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd 

draagt de trainer zorg voor vervanging (dit kan bijvoorbeeld de leidster van het team zijn). 

 De trainer is eindverantwoordelijke bij de trainingen en zorgt dat alle spullen in de daarvoor 

bestemde plaatsen wordt opgeborgen. 

 Leidster: De leidster verzorgt communicatie rondom wedstrijden en toernooien. Indien nodig 

vraagt ze om invallers bij een ander team, dit in overleg met trainer. Tevens draagt zij zorg 

voor het vervoer naar de uitwedstrijden en communiceert de tijden naar de ouders. Vandaag 

de dag zien we dat de communicatie via whatsapp groepen gaat dan wel via mail. Tevens is 

de leidster eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

 

4.5  Indeling meisjesteams 

Het is belangrijk dat meisjes langere tijd met elkaar kunnen samen spelen. Dit komt de kwaliteit en 

het spelplezier van het meisjesvoetbal ten goede. Daar Vriendenschaar thans geen selectiebeleid 

toepast voor het meidenvoetbal heeft de voetbalcommissie er voor gekozen het meisjesvoetbal op 

leeftijd in te delen. Dit geeft vertrouwen en rust. Tevens kan langere tijd aan een team gewerkt 

worden. Wanneer een speelster beter tot haar recht komt in een lagere of hogere leeftijdscategorie 

kan er van bovenstaande afgeweken worden. Als er geen meisjesselectieteam is, gaan 

getalenteerde meisjes alleen naar een jongensteam als ze in de betreffende leeftijdscategorie in 

een selectieteam kunnen spelen. De uitzonderingen worden altijd besproken met de technische 

jeugdcoördinator(en), trainers, leiders en ouders/verzorgers. 

 

4.6 Ambitieniveau meisjesteams 

Op dit moment hebben wij 6 meisjesteams en 1 damesteam. Het niveau van de jeugdteams varieert 

tussen de 2e klasse en de 1e klasse. Het damesteam is vorig jaar gepromoveerd naar de 4e klasse. 

De ambitie van Vriendenschaar is om alle meisjesteams in de 1e klasse te laten voetballen. 

 

4.7 Faciliteiten meisjes 

Alle meisjes- vrouwenteams beschikken over een eigen kleedkamer, die niet gedeeld wordt met een 

jongens-en/of gemengd team. Meisjes die spelen in een jongensteam hebben de beschikking over 

kleedkamer of kleedruimte die afsluitbaar is. 

 

Het betreden van de kleedkamers is alleen voorbehouden aan de leidsters e/o moeder van de 

meisjes. Indien de coach voor of na de wedstrijd met het team in gesprek gaat, mag dit niet 

plaatsvinden tijdens het omkleden. Tevens dienen ten tijde van dit gesprek de leidsters aanwezig te 

zijn. 
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5. Zaken met betrekking tot de keepers 
 

5.1 Algemeen 

Bij Vriendenschaar wordt er vanaf het begin van het seizoen voor alle keepers van alle 

leeftijdscategorieën keeperstraining aangeboden. Dit is voor selectiekeepers een verplichting, voor 

niet-selectiekeepers een aanbeveling. De voetbalcommissie zorgt ervoor dat er voldoende 

keeperstrainers zijn om aan alle keepers te kunnen trainen. De dag van training wordt bepaald door 

de keeperstrainers in overleg met de technisch-jeugdcoördinator en de wedstrijdsecretaris. Het is 

eventueel mogelijk om de keeperstrainingen gelijktijdig te laten plaatsvinden met de 

circuittrainingen.  

 

Vanuit Vriendenschaar worden de benodigde materialen voor keeperstrainingen verzorgd. Denk 

hierbij aan voldoende materiaal, doelen, pionnen, loopladders, tchouk etc. Daarnaast is er een 

mogelijkheid dat alle keepers van Vriendenschaar een set handschoenen krijgen van de club, 

wanneer ze al een half jaar keeperstraining volgen. Daarnaast is er een mogelijkheid om 

keepersclinics of keepersdagen te organiseren. 

 

6. Voetbaltechnische zaken  
 

6.1 Algemeen 

Vriendenschaar is een vereniging die toonaangevend wil zijn in haar sportieve prestaties en de weg 

er naar toe. Daarmee zijn we een wervend voorbeeld naar de omgeving (Culemborg, regio, spelers, 

trainers, liefhebbers en bedrijven). De selectieteams vervullen een voorbeeldfunctie binnen de 

vereniging voor wat betreft het leveren van prestaties. Zij zijn herkenbaar binnen de vereniging door 

actieve participatie in verenigingsactiviteiten en leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van het 

voetbal. 

 

6.2  Uitgangspunten 

Vriendenschaar heeft enkele uitgangspunten in speelwijze en trainingsopbouw: 

 Een trainer bepaalt zelf welke speelwijze en formatie voor zijn team het beste is. Het 

uitgangspunt is 1-4-3-3. Echter kunnen trainers elkaar wel advies geven over een mogelijk 

betere speelwijze; 

 Vriendenschaar wil echter als uitgangspunt bij elke leeftijdscategorie vanaf de opbouw van 

de keeper combinatievoetbal spelen. 

 Elke trainer stelt aan het begin van zijn seizoen doelstellingen voor het seizoen, maar ook 

doelstellingen voor elke training. Het zetten van doelstellingen motiveert namelijk en zorgt 

ervoor dat er met een gedachte training gegeven wordt. (wat moeten mijn spelers aan het 

eind van het seizoen kunnen? Wat moeten ze aan het eind van deze training snappen?) De 

technisch jeugdcoördinator(en) gaan hierover in overleg met de trainers. 

 

6.3 Voetbaltechnische nadruk bij verschillende leeftijdscategorieën 

Opleiden is weten welke kwaliteiten het beste in welke fase ontwikkeld kunnen worden, met andere 

woorden de juiste accenten leggen. De vier kwaliteiten (Techniek, Tactiek, Fysiek en Mentaal) staan 

anders in verhouding per verschillende leeftijdscategorie en intensiteit in het opleidingstraject. In het 

volgende opleidingsmodel staat in welke leeftijdscategorie welke kwaliteit ontwikkeld moet worden 
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en de verhouding ervan. 

 

Zoals in de onderstaande tabel te zien is, is techniek in de hele opleiding van een speler belangrijk. 

Vanaf de JO10-teams begint langzamerhand de tactiek mee te tellen. Bij de JO10-teams tot de 

JO12-teams zal voornamelijk de aanval en omschakeling benadrukt worden en zullen er nog weinig 

accenten op het verdedigende deel liggen. Hoe hoger de leeftijdscategorie, hoe meer de intensiteit 

op de verdediging gelegd wordt. Hierbij wordt natuurlijk de aanval niet verwaarloosd. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat pas vanaf de JO16-teams ‘winnen’ echt belangrijk wordt. 

Winnen is leuk en uiteindelijk voetbal je ook om te winnen, maar bij de lagere leeftijdscategorie is 

opleiden belangrijker dan winnen. Bij goed opleiden komt winnen vanzelf.  

 

6.4  Techniek- en looptraining 

Afgelopen seizoen is er begonnen met het geven van techniek- en looptraining aan de 

selectieteams vanaf de JO13-1. De resultaten hiervan zijn zichtbaar en daarom wordt dit doorgezet. 

De voetbalcommissie gaat kijken of er voor de andere teams ook begeleiding gegeven kan worden 

op dit gebied. 

 

6.5 Pedagogische benadering 

Vriendenschaar gaat op een positieve en constructieve wijze om met mensen en met kinderen in 

het bijzonder. Vriendenschaar ziet het als zijn taak om aandacht te schenken aan een veelzijdige 

vorming van de voetballer als mens. Het allerbelangrijkste is dat de begeleiding het goede 

voorbeeld geeft, deze is positief, stimulerend en vormend.  

 

Enkele belangrijke zaken bij het begeleiden van kinderen en jongeren zijn: 

 Maak bij spelers altijd onderscheid tussen het kind en het gedrag. Niet het kind of de jongere  

afwijzen maar het gedrag ter discussie stellen; 

 Geef complimenten in plaats van kritiek. Bijvoorbeeld: “ jammer, goed geprobeerd, volgende 

keer beter of anders”; POSITIEF COACHEN! Echter mag in sommige situaties opbouwende 

kritiek gegeven worden om de speler te verbeteren. Wanneer een speler dit goed oppakt, 

moet er tevens ook weer een compliment gegeven worden. 

 Praat en leg uit, sluit aan bij de belevingswereld en het niveau van de spelers:  

 

Hoe realiseren we dit? 

 De spelvormen in de trainingen sluiten aan op de kenmerken van de verschillende 

leeftijdscategorieën; 

 De Voetbalcommissie zoekt gericht naar passende trainers voor de verschillende 

leeftijdscategorieën; 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

BASISFASE HERHALINGSFASE COMPETITIE WINFASE   

TECHNIEK                       

     TACTIEK               

       FYSIEK           

                    WINNEN!! 
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 Per seizoen is er een startbijeenkomst met alle trainers waarin zij informatie en toelichting 

krijgen over hoe dit onderdeel in de trainingsstof en begeleiding van teams een plek heeft; 

 In evaluatie en voortgangsgesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de 

pedagogische benadering van teams. 

 

6.6 Criteria voor selecteren 

De jeugdspelers bij wie onmiskenbare voetbalkwaliteiten zichtbaar zijn, komen in aanmerking voor 

indeling in een selectieteam. De technische vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling 

van de individuele speler zijn doorslaggevend. Criteria voor de beoordeling van spelers zijn onder 

meer: 

 Positie in het veld en voetbalkwaliteiten; 

 Is hij of zij in staat de spelbedoeling te realiseren door bewegingshandelingen met en zonder 

balcontact?  

 Toont hij of zij spelinzicht en communicatie vaardigheden?  

 Herkent de speler situaties en vertaalt hij of zij deze naar goede oplossingen en door goede 

spelkeuzes te maken?  

 Kan de speler binnen een bepaalde teamorganisatie voetballen?  

 Begrijpt hij of zij waarom dat moet gebeuren?  

 In hoeverre kan een speler een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van de wedstrijd 

en het teambelang?  

 Heeft een speler potentie? Hoe snel pakt hij oefenvormen op? Hoe snel past hij zich aan 

aan de tactieken? 

 

Mocht een individuele speler meer talent hebben dan zijn medespelers in zijn of haar team dan kan 

ervoor gekozen worden deze speler door te schuiven naar een hogere leeftijdscategorie. Bij de 

indeling van deze spelers wordt het belang van de individuele speler en het teambelang gewogen,  

 

Vriendenschaar kiest er bewust voor om niet ‘door te selecteren’. Spelers die net buiten de selectie 

vallen, krijgen een aanvullend aanbod om zich verder te kunnen ontwikkelen. Echter worden spelers 

wel op niveau ingedeeld, zowel teamgenoten als tegenstanders. 

 

7. Seniorenvoetbal  
 

7.1  Algemeen 

Vriendenschaar heeft er tot nu toe voor gekozen om prestatievoetbal op zondag te spelen, op dit 

moment door het eerste en tweede elftal. Het damesvoetbal op zondag is vooralsnog recreatief. De 

ontwikkelingen rondom het prestatievoetbal worden intensief gevolgd. Zodra er aanleiding is om 

een discussie te starten over prestatievoetbal op zaterdag of zondag zal dit door de 

voetbalcommissie met het Verenigingsbestuur worden opgepakt. De overige teams spelen 

recreatief, de mogelijkheid is er om dit zowel op zaterdag als op zondag te doen. 

 

Het seniorenvoetbal wordt gecoördineerd door twee leden van de voetbalcommissie, zij hebben het 

accent seniorenvoetbal in deze commissie. Zij zorgen ervoor dat de uitgangspunten uit dit 

Voetbalbeleidsplan worden uitgevoerd, zoals onder andere de overgang van jeugd naar senioren, 

dat alle seniorenelftallen worden samengesteld, een klankbord hebben en worden begeleid. 
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Het damesvoetbal valt bij Vriendenschaar organisatorisch onder het meisjes/damesvoetbal. 

 

7.2  Prestatievoetbal 

Op zondag wordt door het eerste en tweede elftal prestatievoetbal gespeeld. Dit zijn op dit vlak voor 

de senioren de twee vlaggenschepen van de vereniging. Gaat het met de prestatie-elftallen goed 

heeft dit een positieve invloed op de rest van het voetbal bij de vereniging. Beide teams worden 

getraind door twee gediplomeerde trainers, waarbij dat voor het tweede elftal een voorkeur is. 

 

De ambitie is om met het eerste elftal stabiel in de tweede klasse te voetballen, met een mogelijke 

uitstap naar de eerste klasse. Voor het tweede elftal geldt dat dit minimaal reserve tweede klasse 

speelt, maar de ambitie is om reserve eerste klasse te spelen. 

 

De coördinatoren van de voetbalcommissie zorgen met de trainers van het eerste en tweede elftal 

en de trainer van de JO19-1 voor een soepele overgang van jeugdspelers die in aanmerking komen 

voor het eerste en tweede elftal. Zij trainen vanaf de winterstop periodiek met een van beide 

elftallen mee en spelen ook regelmatig mee in het elftal Onder23. Aan het eind van het seizoen 

maken de trainers van het eerste en tweede elftal bekend welke spelers het seizoen erna in 

aanmerking komen voor de twee selecties. 

 

Vanaf de winterstop worden door de trainers van het eerste en tweede elftal individueel gesprekken 

gevoerd met alle selectiespelers. Doel van deze gesprekken is om de voortgang van hun 

ontwikkeling te bespreken, wat de wensen van spelers is en vast te leggen dat de betreffende 

speler ook het seizoen erop tot de selectie van het eerste en/of tweede elftal behoort en dus bij 

Vriendenschaar blijft voetballen. 

 

Het Verenigingsbestuur en de voetbalcommissie zorgen ervoor dat er een bepaald budget wordt 

vrijgemaakt voor de selectie van het eerste en tweede elftal. Spelers worden bij Vriendenschaar niet 

individueel betaald, betalen gewoon contributie, maar zij worden wel ondersteund met een aantal 

secundaire zaken. Hierbij valt te denken onder andere aan een trainingskamp, trainingskleding, 

voetbalschoenen, lunch voor de wedstrijd en enkele consumpties. 

 

Van de selectiespelers wordt verwacht dat zij zich 100% inzetten voor de vereniging en het eerste 

en tweede elftal. Dit betekent een trainingsopkomst van boven de 90%, een juiste wedstrijdinstelling 

en een positieve en sportieve houding richting scheidsrechter, tegenstander en publiek. Zij zijn zich 

bewust dat er naar hen wordt gekeken, dat zij een voorbeeldfunctie vervullen en dat zij de regels 

rondom sportiviteit en respect naleven. 

Daarnaast worden selectiespelers gevraagd voor het trainen van een jeugdteam, het fluiten van 

jeugdwedstrijden, het doen van kantinediensten, etc. Het bezoeken van thuiswedstrijden van de 

JO19-1 helpt om de overgang van spelers uit dit elftal naar de senioren soepeler te laten verlopen. 

 

Verder zouden selectiespelers een rol kunnen vervullen om het maatschappelijk karakter van 

Vriendenschaar te versterken. Te denken valt aan het inzetten van spelers rondom charitatieve 

doelen of het versterken van de positie van Vriendenschaar in de Culemborgse wijken, onder de 

Culemborgse bevolking. 
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7.3  Onder 23 

Vriendenschaar vaardigt een elftal af in de competitie met spelers onder 23 jaar. De trainers van de 

selectie van het eerste en twee elftal zondag en de trainer van de JO19-1 zijn verantwoordelijk voor 

de organisatie en de begeleiding van dit team. Zij zorgen ervoor dat alle spelers onder 23 jaar uit 

deze drie teams, eventueel aangevuld met een talent uit de JO17-1, regelmatig worden uitgenodigd 

om aan een wedstrijd in deze competitie mee te doen.  

Doel is om jeugdspelers te laten wennen aan het seniorenvoetbal, zodat de overgang van deze 

spelers naar de selectie van het eerste en tweede elftal soepeler verloopt. 

 

7.4  Recreatievoetbal 

De mogelijkheid bestaat bij Vriendenschaar om zowel op zaterdag als op zondag recreatief te 

spelen in een seniorenteam. Op dit moment gebeurt dat alleen op zaterdag. De coördinatoren van 

de voetbalcommissie zorgen ervoor dat de leiders en trainers van deze elftallen worden begeleid en 

ondersteund. Tevens zorgen zij in samenwerking met trainers/leiders en coördinator ervoor dat 

jeugdspelers uit de JO19-2 en lager worden begeleid naar het seniorenvoetbal. Zij stellen waar 

mogelijk nieuwe teams samen naar de behoefte van deze jeugdspelers. 

 

7.5  Voetbal 35+ 

Voor spelers ouder dan 35 jaar is het mogelijk te spelen in de 35+ competitie op vrijdagavond of 

zaterdagmiddag. Door de coördinatoren worden spelers van deze leeftijdscategorie 

geënthousiasmeerd om aan deze competitie deel te nemen. Het doel is om met meerdere teams 

deel te nemen. 

 

7.6  Walking Football 

In 2017 is het initiatief genomen om de starten met Walking Football op vrijdagochtend.  Dit staat 

open voor spelers boven de 60 jaar. De ambitie is om Walking Football uit te breiden zodat in 

meerdere teams recreatief wordt gespeeld. Het sociale aspect staat hierbij voorop. 

  

7.7  G-Tijgers 

Sinds jaren beschikt Vriendenschaar over een G-team, genaamd de G-Tijgers. Doel is om spelers 

met een beperking volwaardig onderdeel uit te laten maken van de vereniging en hen plezier in het 

voetbal te laten hebben. 

Vriendenschaar draagt zorg voor kwalitatief goede begeleiding en training. Daarnaast worden 

spelers geënthousiasmeerd om deel te nemen aan niet-voetbalactiviteiten binnen de vereniging. 

De mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan de competitie, dit is mogelijk indien daarvoor 

gekwalificeerde begeleiding beschikbaar is. In ieder geval wordt er ieder seizoen een G-toernooi 

georganiseerd. 
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8. Organisatie van het voetbal 
 

8.1 Organogram 

 
* Naarmate een speler ouder wordt, neemt de rol van ouders in communicatie af en neemt de rol 

van het kind in de communicatie toe. 

** Het is mogelijk dat de voorzitter van de voetbalcommissie lid van het verenigingsbestuur is. In dat 

geval valt de voetbalcommissie rechtstreeks onder het verenigingsbestuur. 

 

8.2 De voetbalcommissie  

De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbalbeleidsplan. De 

verantwoordelijkheid voor de organisatie van het voetbal is door het verenigingsbestuur 

gedelegeerd aan de voetbalcommissie. 

 

De taken van de voetbalcommissie: 

 Het uitvoeren van het voetbalbeleidsplan binnen de randvoorwaarden die door het bestuur 

zijn gegeven; 

 Het indelen van de selectie- en niet-selectieteams; 

 Het werven, aanstellen en begeleiden van teamleiders en trainers; 

 Het zorgen voor de uitvoering van de bestuurskamerdienst; 

 

8.3  Samenstelling voetbalcommissie 

De voetbalcommissie bestaat uit: 

 Voorzitter 

 Coördinatoren 

 Technisch jeugdcoordinator 

 Wedstrijdsecretaris 

 Overige personen met voetbalkennis 

Verenigingsbestuur

Bestuurslid 
Voetbaltechnische 

zaken

Voetbalcomissie

Trainers/Leiders Kinderen/Ouders*

Bestuurslid 
Organisatorische 

zaken
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De coördinatoren worden als volgt ingedeeld met betrekking tot de leeftijdscategorieën: 

 één coördinator voor de JO19 en JO17 samen 

 één coördinator voor de JO15, JO14 en JO13 samen 

 één coördinator voor de JO12, JO11 

 één coördinator voor de JO10, JO9, JO8 en welpen 

 één coördinator voor de meisjesafdeling 

 Senioren-coördinator 

Het is echter mogelijk om de coördinator-rol met meerdere personen in te vullen, zoals er 

momenteel gebeurt bij de meisjesafdeling. 

 

Het bestuurslid voetbal-organisatorische zaken en het bestuurslid voetbaltechnische zaken zullen 

geen onderdeel uitmaken van de voetbalcommissie. De voorzitter van de VC valt onder het 

bestuurslid voetbaltechnische zaken en zal een keer per maand in een vergadering van het 

verenigingsbestuur aanwezig zijn. De bestuursleden voetbaltechnische zaken en 

voetbalorganisatorische zaken zijn regelmatig aanwezig bij vergaderingen van de 

voetbalcommissie. De functieomschrijvingen van de functies bevinden zich in de bijlagen. 

 

8.4. Overlegstructuur 

 Voetbalcommissie overleg: 1 keer per maand heeft de voetbalcommissie haar reguliere 

overleg. In dit overleg rapporteren de commissieleden de bijzonderheden van hun 

aandachtsgebieden. Van dit overleg worden notulen en een actielijst gemaakt.  

 

8.5 Tuchtzaken 

 Teamleiders en trainers kunnen binnen hun bevoegdheid* disciplinaire straffen opleggen. Dit 

moet altijd bij de betreffende coördinator gemeld worden; 

 Zo nodig kan de betreffende jeugdcoördinator met de jeugdspeler en zijn ouders in gesprek 

gaan. Dit gesprek is altijd in het bijzijn van een ander lid van de voetbalcommissie of iemand 

van het bestuur. Op basis van dit gesprek kan de betreffende jeugdcoördinator een 

disciplinaire sanctie opleggen binnen zijn bevoegdheid*. De voorzitter van de 

voetbalcommissie moet hierover geïnformeerd worden; 

 De voorzitter van de voetbalcommissie informeert het bestuurslid voetbal-organisatorische 

zaken van de sanctie genoemd onder stap 2. Deze stuurt namens het bestuur een brief met 

de situatie en de sanctie naar de ouders van de jeugdspeler. Hiermee is ook de vastlegging 

een feit; 

 Indien de betreffende jeugdspeler zich zeer ernstig heeft misdragen, of als de betreffende 

jeugdspeler al eerder een sanctie heeft gehad, kan bij stap 2 in overleg met het bestuurslid 

voetbal-organisatorische zaken een zwaardere sanctie opgelegd worden dan binnen de 

bevoegdheid valt van de coördinator. 

 

* bevoegdheden: zie in de functieomschrijvingen in bijlage 

 

9. Overige punten m.b.t. dit voetbalbeleidsplan  
  

 JO19-1 levert desgevraagd spelers aan seniorenteams. Trainers overleggen hierover. 

Spelers van andere verenigingen zijn welkom bij Vriendenschaar. Het is toegestaan dat 
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kader en leden van onze club spelers van andere verenigingen actief benaderen voor een 

overstap.    

 Om het functioneren van onze selectietrainers op een goede wijze te kunnen monitoren 

wordt per seizoen op 2 momenten een gesprek gevoerd onder leiding van de VC. De VC 

maakt verslagen van deze gesprekken en legt deze vast. 

o halverwege de eerste seizoenshelft;  

o halverwege de tweede seizoenshelft. 

 Alle functionarissen binnen de vereniging conformeren zich aan het voetbalbeleidsplan en 

het van de vereniging. Bij contractbesprekingen met de huidige trainers en bij het 

aantrekken van nieuwe trainers is dit punt een expliciet onderwerp van gesprek.    

 Alle functionarissen binnen de vereniging zijn verplicht lid te worden van CVV 

Vriendenschaar, dit kan in bepaalde gevallen om niet. 

 Hoofdtrainers (selectie) hebben de verantwoordelijkheid om met hun kennis en ervaring de 

overige trainers van jeugdteams bij te staan.   

 Materialen en faciliteiten: 

De club stelt aan het begin van het seizoen per team een container met trainingsmaterialen 

ter beschikking met ballen, pionnen en hesjes. Aan het eind van het seizoen wordt deze 

container compleet weer ingeleverd bij de persoon die door het bestuurslid voetbal-

organisatorische zaken voor de inname en uitgifte van deze spullen is aangewezen. 

 Vanaf de JO17 moeten spelers spelregelbewijs hebben. 

 

 Scheidsrechters 

Bij JO8/JO9- en JO10/JO11/JO12-pupillen wordt de scheidsrechter vanuit het team 

geregeld. Vanaf de JO13-teams zorgt de club voor de vrijwillige scheidsrechters of de KNVB 

voor de bondsscheidsrechters. 

 

 Kleding 

De club stelt aan het begin van het seizoen per team een complete kledingset (shirt, 

broekje) ter beschikking. De spelers dienen zelf voor zwarte sportkousen te zorgen, of het 

moet om sponsoring gaan. Aan het eind van het seizoen wordt deze set compleet weer 

ingeleverd bij de persoon die door het bestuurslid voetbal-organisatorische zaken voor de 

inname en uitgifte van deze spullen is aangewezen. 

 

 Contributieachterstanden 

Indien een speler door het bestuur wordt geschorst wegens een betalingsachterstand, dan 

wordt zijn digitale spelerspas door het bestuur geblokkeerd en kan deze speler derhalve niet 

meer uitkomen voor zijn team, ook niet trainen. Leiders/trainers worden, net als de ouders 

van de geschorste speler, geïnformeerd en worden verzocht mede toe te zien op het 

naleven van deze schorsing. Ook bij JO8/JO9- en JO10/JO11/JO12- pupillen zonder 

spelerspas wordt van de leider/trainer gevraagd om toe te zien op deze schorsing. 

 

 Bij wedstrijden en bij de training is het dragen van scheenbeschermers en schoenen met 

noppen verplicht. 
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 Douchen is VERPLICHT na trainen en na het spelen van een wedstrijd. Uitzonderingen: 

- bij meisjes die bij jongens voetballen. 

- specifieke situaties ter beoordeling van trainer/leider 

 

 Bij uitwedstrijden is het verplicht om met het team op de club te verzamelen. Ook douchen is 

dan verplicht! We stappen niet zonder te douchen bij ouders in de auto. 

 

 De voertaal bij Vriendenschaar is Nederlands. Dit geldt op en naast de velden, maar ook in 

kleedkamer en de kantine. 
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Bijlagen  
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Bijlage - Bestuurskamerdienstinformatie 
 

Werkzaamheden bestuurskamerdienst bij opstart: 

 kleedkamers openen. 

 hoekvlaggen vanuit M2 klaarzetten bij spelersingang. 

 ontvangstkaartjes gasten klaarleggen en wedstrijdformulieren checken. (nu DWF) 

 koffiezetapparaat uit de keuken halen en koffie zetten. 

 flesjes AA drank (ongeveer 1 doos, een stuk of 17 Oranje en de rest Groen) uit koeling 

keuken halen en in koeling bestuurskamer zetten. 

 strengen met bekers uit de keuken halen. 

 indien nodig siroop uit de snoepkast magazijn halen. 

 limonade in jerrycans klaarzetten. 

 PC´s aanzetten (wachtwoord is bij wedstrijdsecretaris te verkrijgen) 

 Meest recente tabblad uitprinten van uit de werkmap. Dit voor het invullen van de uitslagen. 

 Werkblad uitprinten thuiswedstrijden volgende week, dit tbv het invullen van scheidsrechters. 

 De gastvrouwen melden zich rond 08:00 uur en zullen de gastverenigingen En 

scheidsrechters ontvangen en verwijzen naar de kleedkamers. Let wel, de gastvrouwen zijn 

ter ondersteuning van de commissieleden. 

 Tevens vullen zij na de wedstrijden de uitslagen in op de lijst en op de website.  

 

De vlaggen (Nederlandse vlag, vlag hoofdsponsor en Vriendenschaar vlag) ophangen/afhalen en 

de toegangshekken openen/sluiten gebeurt door degene die de kantine opent 

 

De wedstrijdsecretaris en het bestuurslid voetbalzaken zijn verantwoordelijk voor het eventueel 

afgelasten van thuiswedstrijden. 

 

Extra in de winterperiode: 

 Bij slecht weer en afgelastingen bij andere verenigingen krijgen we telefonisch bericht van 

de betreffende vereniging. 

 Noteer op de lijst de naam van de vereniging die de afgelasting doorgeeft en neem contact 

op met de leider van het eigen team (Vriendenschaar) om dit door te geven. 

 Noteer dit ook weer als dit is gebeurd zodat we weten wie er al op de hoogte is gesteld. 

 Bovenstaande wordt door 1 persoon opgepakt om miscommunicatie of “vergeten” te 

voorkomen, deze persoon is degene die vanuit de voetbalcommissie het aanspreekpunt is 

voor deze dienst. 

 

Werkzaamheden bij afsluiten: 

 Toezien op het schoonmaken van de kleedkamers, let hierbij op beschadigingen. 

 bestuurskamer opruimen. 

 overgebleven limonade in de koeling zetten. 

 zorgdragen dat alle standen zijn ingevoerd. 

 ramen sluiten en lamellen dicht. 

 Voor het afsluiten van de PC controleren of alle uitslagen zijn ingevuld 

 computer afsluiten.  
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Bijlage - Taken Voetbalcommissie 
 

Algemeen 

 De voetbalcommissie is verantwoordelijk voor: 

 Het verstrekken van wedstrijdkleding en spelmateriaal aan de teams 

 De verdeling binnen de voetbalcommissie van de door het bestuur aan de voetbalcommissie 

verstrekte middelen 

 De besteding van de aan hem beschikbaar gestelde middelen 

 Disciplinaire straffen van spelers voorleggen aan het verenigingsbestuur 

 De samenstelling van de eigen commissie 

 Om notulen te maken van vergaderingen van de commissie en deze ter beschikking te 

stellen aan het verenigingsbestuur 

 De bespeelbaarheid van de velden te beoordelen en afgelastingen binnen de club door te 

geven 

 Het intern volgen van de ontwikkeling van spelers (scouting) 

 

Voorzitter 

De voorzitter is verantwoordelijk voor: 

 Het goed functioneren van de voetbalcommissie 

 Het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de voetbalcommissie  

 Het bestuurslid voetbal-technische zaken op de hoogte te houden van lopende zaken 

 Het coördineren en toesicht houden op de verschillende taken van de voetbalcommissie 

 Het aanvragen van de door de voetbalcommissie benodigde middelen bij het bestuur en het 

ter beschikking stellen aan de betreffende leden van de voetbalcommissie  

 

Wedstrijdsecretaris 

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor: 

 Het indelen van de velden en kleedkamers voor wedstrijden en trainingen 

 De communicatie over de indeling van de velden en kleedkamers met de betrokkenen 

 Wedstrijden van teams van dezelfde leeftijdscategorie niet allemaal inplannen op hetzelfde 

tijdstip i.v.m. het vereenvoudigen van het uitwisselen van spelers 

 De voetbalcommissie te vertegenwoordigen richting de KNVB 

 De leiders en trainers te informeren over de speellocatie en -tijd van hun team 

 De scheidsrechtercommissie te informeren over de speellocaties en –tijden van de te fluiten 

wedstrijden 

 De uitslagen van de wedstrijden te archiveren 

 Het overleggen met de KNVB over wedstrijddata/-tijden/-plaats  

 

Coördinator 

De coördinator is verantwoordelijk voor: 

 Het indelen van de teams voor zijn/haar leeftijdscategorie 

 Het ondersteunen van de teamleiders 

 De besteding van de aan hem/haar beschikbaar gestelde middelen 

 Het houden van teamgesprekken met de leiding van de teams 
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 Het houden van leidersbijeenkomsten 

 Teamleiders voor de teams aan te stellen 

 En disciplinaire straf voor een speler voor te leggen aan de voetbalcommissie 

 Het beantwoorden van vragen van ouders 

 Bij problemen rond de teams op te treden 

 De voetbalcommissie over de stand van zaken rond de teams te informeren 

 De overgang van jeugdspelers naar de senioren te begeleiden in samenwerking met de 

twee coordinatoren seniorenvoetbal (JO19) 

 Het opvangen, indelen en begeleiden van nieuwe spelers  

 

Technisch jeugdcoördinator 

De technisch jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor: 

 Het aanstellen van jeugdtrainers in samenwerking met het bestuurslid voetbaltechnische 

zaken 

 Het voetbaltechnisch begeleiden van jeugdtrainers en leiders 

 Het aanwezig sijn bij trainingen en wedstrijden van jeugdteams 

 Het (intern) opleiden van (niet-)selectietrainers 

 Het regelmatig organiseren van overleg tussen trainers van een leeftijdscategorie 

 Het in samenwerking met de jeugdtrainers volgen van de ontwikkeling van spelers (scouting) 

 Het begeleiden van de overgang naar nieuwe speelwijzes (twin-games) 

 Het bewaken en ondersteunen van doelstellingen van jeugdteams 
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Bijlage - Taakomschrijving Teamleider 
 

De teamleider is verantwoordelijk voor: 

 Het goed laten functioneren van zijn team (op organisatorisch gebied) 

 Scheidsrechter regelen voor de thuiswedstrijden (t.m JO12) en grensrechter (vanaf JO13)  

 Het naleven van de regels omtrent sportiviteit en respect bij spelers, ouders en overig 

publiek 

 Het team te begeleiden zodat het kan trainen en wedstrijden kan spelen  

 Het enthousiasmeren van spelers voor het deelnemen aan andere activiteiten 

 Het actief deelnemen van het team aan de Grote Clubactie 

 De betreffende coördinator op de hoogte te houden van de situatie van het team  

 In samenwerking met de trainer toe te zien op het douchen van de spelers na de wedstrijd 

en het schoon achter laten van de kleedkamers 

 In samenwerking met de trainer toe te zien dat alle spelers over het seizoen gezien evenveel 

speeltijd krijgen, met inachtneming van hetgeen hierover in dit voetbalbeleidsplan is 

beschreven 

 Zorg te dragen voor de aan het team verstrekte wedstrijdkleding en spelmateriaal 

 (mede)toe te zien op het nakomen van de ouderparticipatieplicht van de ouders 

 Het in samenwerking met de technisch jeugdcoordinator volgen van de ontwikkeling van 

spelers (scouting) 
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Bijlage - Taakomschrijving Trainer 
 

De niet-selectietrainer is verantwoordelijk voor: 

 Het goed verzorgen van de trainingen van zijn team 

 Het waar mogelijk coachen van het team bij wedstrijden 

 Teamafspraken te maken en teamregels op te stellen in samenspraak met de teamleider 

 Jeugdspelers een disciplinaire straf op te leggen in overleg met de voetbalcommissie 

 (mede) toe te zien op goed gedrag van spelers en ouders tijdens de training  

 (mede) toe te zien op de uitvoering van disciplinaire straffen 

 De technisch jeugdcoördinator op de hoogte te houden van de situatie van de trainingen van 

het team  

 (mede) Toe te zien dat alle spelers over het seizoen gezien evenveel speeltijd krijgen, met 

inachtneming van hetgeen hierover in dit voetbalbeleidsplan is beschreven 

 Het in samenwerking met de technisch jeugdcoordinator volgen van de ontwikkeling van 

spelers (scouting) 

 

De selectietrainer is verantwoordelijk voor: 

 Het goed verzorgen van de trainingen van zijn team 

 Het coachen van het team bij wedstrijden 

 Teamafspraken te maken en teamregels op te stellen in samenspraak met de teamleider 

 Jeugdspelers een disciplinaire straf op te leggen in overleg met de voetbalcommissie 

 (mede) toe te zien op goed gedrag van spelers en ouders tijdens de training  

 (mede) toe te zien op de uitvoering van disciplinaire straffen 

 De technisch jeugdcoördinator op de hoogte te houden van de situatie van de trainingen van 

het team  

 (mede) Toe te zien dat alle spelers over het seizoen gezien evenveel speeltijd krijgen, met 

inachtneming van hetgeen hierover in dit voetbalbeleidsplan is beschreven 

 Het in samenwerking met de technisch jeugdcoordinator volgen van de ontwikkeling van 

spelers (scouting) 

 Het in samenwerking met de technisch jeugdcoordinator begeleiden van de niet-

selectietrainers en het ter beschikking stellen van oefenstof 

 Het aanwezig zijn bij niet-voetbalactiviteiten (bijv. Kerstinstuif, nieuwjaarsreceptie) 
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Bijlage - Taakomschrijving Wedstrijdcoördinator 
 

De wedstrijdcoördinator is verantwoordelijk voor: 

 Het zichtbaar aanwezig zijn op het sportcomplex op speeldagen 

 Het ondersteunen van scheidsrechters/trainers/teamleiders tijdens thuiswedstrijden bij 

ongeregeldheden of opstootjes op en rond het veld 

 Het aanspreken van trainers/teamleiders/ouders indien deze zich niet houden aan de regels 

omtrent sportiviteit en respect 

  


