
Voetbalgroep Senioren versie 2012

Doelstelling selectie-elftallen vv Woudenberg
 Het eerste speelt structureel in de top 6 van de 2e klasse. Op middenlange 

termijn in de 1e klasse
 Het tweede speelt structureel in de 1e klasse. In 2012 – 2013 is de doelstelling 

promotie naar de 1e klasse.
 Het derde speelt structureel in de 2e klasse. In 2012 – 2013 is de doelstelling 

top 6 2e klasse.
 De speelstijl wordt aangepast aan het beschikbare spelersmateriaal. Het 

resultaat is leidend. Het streven is verzorgd aanvallend voetbal.
 Individuele kwaliteiten voor het directe resultaat zijn een onderdeel van de 

training. Spitsentraining, vrije trappentraining en keeperstraining.
 Van buitenaf worden alleen spelers met een duidelijke meerwaarde (noodzaak) 

aangetrokken. Het streven is minimaal 10 “Woudenbergers” in het eerste elftal.
 Bij elk selectie-elftal werkt minimaal 1 “Woudenbergse” trainer.
 Doorstroming uit de A1 krijgt aandacht.

Doelstelling Voetbalgroep-senioren
 Een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen voor de selectie-

elftallen.

4 Hoofdtaken 

1 Ondersteuning spelers en trainers
- De nauw betrokken talentvolle lichting (homogene groep) uit eigen dorp voor de 

vereniging behouden en uitbreiden.
 Goed contact met de spelers (inclusief Woudenbergse spelers die buiten 

Woudenberg voetballen).

- Toezicht op organisatie van randvoorwaarden rondom selecties.
 Vervoer naar uitwedstrijden, trainingskleding, wedstrijdkleding, hapje en 

drankje, trainingsmateriaal, verzorging, trainingskamp, kledingbonnen,.. 

- Gesprekspartner voor organisatie toekomstteam. Hoofd opleidingen is 
verantwoordelijk

- Vast overleg tussen spelersraden en voetbalgroep.
 Voor 31 december zijn er minimaal 2 vaste overlegmomenten tussen 

voetbalgroep en de spelersraad van 1 en 2.  

- Vast overleg tussen trainers en voetbalgroep.
 Er zijn minimaal 3 vaste overlegmomenten tussen voetbalgroep en trainers.  
 De trainers hebben 1 vast aanspreekpunt in de voetbalgroep. 

- De voetbalgroep adviseert de trainers over de samenstelling van de selecties 1 t/m 3.

- Derde elftal selectie elftal – aandacht voor begeleiding en doorstroming naar tweede.
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- Analyse maken van de tegenstanders van Woudenberg 1 naar behoefte van de 
hoofdtrainer.

- Informatie vergaren over geschikte spelers en trainers van buiten Woudenberg. 

- Organisatie derbyvoetballer van het jaar.

2 Individuele training
- Stimuleren/verplicht stellen individuele training voor het directe resultaat (bij voorkeur 

door gespecialiseerde trainers).
 Er wordt van trainers verwacht dat er ruimte is voor individuele training. 
 Per elftal oefenen 2 spelers regelmatig op vrije trappen. 
 De spitsen van 1 en 2 hebben regelmatig spitsentraining. 
 De keepers hebben regelmatig keeperstraining. 

3 Continueren/aantrekken trainers
- Hoofdverantwoordelijk met de voorzitter over het continueren van trainers. 

Hoofdverantwoordelijk met de voorzitter bij het aantrekken van trainers. De 
spelersgroep wordt hier uitgebreid en tijdig bij betrokken. Hier is een standaard 
procedure voor.  

4 Doorlopende lijn met de jeugd
- Begeleiden overgang van junioren naar senioren.
- Afstemmen van jeugdbeleid en seniorenbeleid 
- Op maat afspraken maken over selectie van jeugdspelers bij de senioren  

Belangrijkste taak

- Bezoeken en analyseren van wedstrijden en trainingen van 1, 2, 3 en de A1. 

Overige taken

- De voetbalgroep senioren informeert de leden regelmatig via de website, Griftkicker 
en ledenvergadering.

- Vergelijken van ons beleid met andere verenigingen.

Samenstelling:
- Hoofd voetbal zaken = Jan Willem Aarsen

 Voorzitter bij de vergaderingen
 Aanspreekpunt trainers 1 t/m 3
 Aanspreekpunt leiders lagere elftallen

- Vice Voorzitter = Peter van de Linden
 Organisatie derby voetballer van het jaar

- Gabri Sturkenboom
- Henry Nieboer
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