
	 	 	

Dit	jeugdplan	is	samengesteld	met	als	doel	een	duidelijke	structuur	te	geven	aan	de	voetbalvereniging	RSCV	Zestienhoven.	
Wijzigingen	zijn	onderhevig	aan	de	tijdsgeest.		

 

 

 

 

JEUGDBELEIDSPLAN 2016 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

Dit	jeugdplan	is	samengesteld	met	als	doel	een	duidelijke	structuur	te	geven	aan	de	voetbalvereniging	RSCV	Zestienhoven.	
Wijzigingen	zijn	onderhevig	aan	de	tijdsgeest.		

Inhoudsopgave 

1.0     Inleiding  
 

2.0  Missie, visie en doelstellingen  

2.1  Missie  

2.2  Visie  

2.3  Doelstellingen  

 

3.0  De jeugdteams algemeen  

3.1  Selectieteams, schaduwteams en recreatieve teams  

3.2  Ambitieniveau teams  

3.3  Indeling jeugdspelers in teams  

3.3.1  Methode indelen selectieteams en schaduwteams 

3.3.2  Methode indelen recreatieteams 

3.3.3  Planning indelingen 

3.3.4  Wijzigen indelingen tijdens het seizoen  

3.4  Het lenen van spelers  

3.5  Wisselbeleid  

 

4.0  Organisatie Jeugdcommissie  

4.1  Kaderleden  

4.2  Communicatie binnen de jeugdafdeling  

4.2.1  Dialoog met ouders/verzorgers en jeugdleden  

4.2.2  Overlegstructuren 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

Dit	jeugdplan	is	samengesteld	met	als	doel	een	duidelijke	structuur	te	geven	aan	de	voetbalvereniging	RSCV	Zestienhoven.	
Wijzigingen	zijn	onderhevig	aan	de	tijdsgeest.		

 

1.0 Inleiding 

Hierbij het Jeugdbeleidsplan van RCSV ZESTIENHOVEN voor de periode 2016-2019. Dit 
Jeugdbeleidsplan vormt het kader waar binnen het jeugdvoetbal bij RCSV 
ZESTIENHOVEN is georganiseerd. Het Jeugdbeleidsplan is een leidraad voor het 
vastleggen en uitvoeren(borgen) van het jeugdbeleid voor de periode van 2016-2019. 

De voetbaltechnische opleiding is vastgelegd in een additioneel Jeugdopleidingsplan en 
wordt beschouwd als een levend document.		

Enkele hoofdlijnen die op dit moment door RCSV ZESTIENHOVEN zijn omschreven; 

Voetbalvereniging RCSV ZESTIENHOVEN is een fusie vereniging van Groen-Wit 
(opgericht in 1929) en DOS ’32. In 1999 zijn beide verenigingen gefuseerd tot RCSV 
ZESTIENHOVEN. De vereniging is gevestigd aan een schitterend complex aan de Vander 
DuijnvanMaasdamweg in Rotterdam-Noord (Overschie).  

Sinds 2010 beschikt de vereniging over het nagenoeg geheel gerenoveerde 
sportcomplex. Het complex bestaat uit een nieuwe kantine, nieuwe kleedkamers en 2 
nieuw aangelegde kunstgrasvelden en 4 grasvelden. RCSV ZESTIENHOVEN is een 
gezellige en bloeiende vereniging die groot gebracht is door vrijwilligers. 

Het sportcomplex wordt gedeeld met voetbal vereniging AGE. 

RCSV ZESTIENHOVEN is een club met potentie. Zeker met de groeiende nieuwbouwwijk 
ParkZestienhoven in de directe omgeving. 

 

2.0 Missie, visie en doelstellingen 

2.1.1 HET VERHAAL  

RCSV Zestienhoven. Een club aan de rand van de stad maar midden in de 
samenleving. De vereniging voor jongens- en meidenteams, mannen en vrouwen. 
Maatschappelijk betrokken, sociaal bevlogen en ambitieus. Met een (nieuw) 
Rotterdamse mentaliteit: open voor initiatief, oog voor de omgeving en elkaar aan 
te spreken indien nodig. 

Participatie 

Jij bent de club: als speler, ouder, verzorger of betrokkene. Samen. De vele handen, de 
kennis, de vaardigheden van iedereen maken de club tot wat het is: spelers en 
vrijwilligers. Je betrokkenheid en ondersteuning vormen het hart van de club. Samen 
met jou organiseren we de teamspirit, de sfeer en verbondenheid. Je ideeën en 
initiatieven gekoesterd. 

Technische ambitie 

We staan voor een gedegen ambitie: stap voor stap de spelers te laten groeien, om tot 
een gedegen basis te komen. Als speler verleg je je grenzen door teamwork. Je haalt het 
maximale uit je techniek en inzicht. Je leert om te gaan met de emoties van winst en 
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verlies. Trainers en scheidsrechters als de onmisbare schakel. Centraal in onze aanpak is 
de scholing en begeleiding van ouders en betrokkenen in hun trainerskills. 

 

Omgeving 

Oog voor de omgeving. Als speler sta je centraal. Je bent het gezicht van de club en 
daarmee het beeld voor de omgeving: op onze velden, Park 16Hoven, Overschie, de 
Rotterdamse Regio waarin we spelen. Je enthousiasme en je toewijding zijn daarmee ons 
gezicht, maar ook je betrokkenheid, je verantwoordelijkheid en je verdraagzaamheid. 

Het uitgangspunt van RCSV ZESTIENHOVEN zal met het Jeugdbeleidsplan 2014-2017 
een steviger fundament krijgen. Taakverdeling en verantwoordelijkheden moeten voor 
ieder lid duidelijk en inzichtelijk zijn. RCSV ZESTIENHOVEN wil en zal zich in de toekomst 
blijven inzetten en faciliteren om de jeugd optimaal te ondersteunen met het voetballen 
in een voor hen veilige omgeving, op zowel prestatief als recreatief niveau. Samen beter 
is het motto, het ”met plezier beter leren voetballen’’ is het belangrijkste! 

De missie en visie van de jeugdafdeling van RCSV ZESTIENHOVEN zijn hier een afgeleide 
van. 

 

2.1 Missie 

RCSV ZESTIENHOVEN biedt jeugd uit Rotterdam Noord (Overschie) en omgeving de 
mogelijkheid om zich op een plezierige manier te ontwikkelen door het voetballen op 
prestatief of recreatief niveau. Naast de voetbaltechnische ontwikkeling van de jeugd 
hecht RCSV ZESTIENHOVEN ook veel waarde aan een veilig sportklimaat waarbij 
normen, waarden en sociale omgangsvormen worden bewaakt de Zestienhoven 
gedragscode. 

Verder wordt de jeugd een positieve instelling bijgebracht waarbij met een gezonde dosis 
inzet het beleven van voetbal door genieten van winst, leren omgaan met verlies en 
respect voor medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en begeleiding centraal staan. 
Hiernaast leren spelers samenwerken in een team met andere spelers. 

Voetbal is een spel wat je speelt voor je plezier. Lol is van groot belang bij het spel 
voetbal, maar de wil om te winnen moet wel aanwezig zijn. Plezier en winnen gaan hand 
in hand. 

De missie van de RCSV ZESTIENHOVEN trainers is om spelers beter te maken door 
gestructureerd en intensief te trainen en met passie te spelen. Er is vanzelfsprekend 
ruimte voor plezier. Het streven van RCSV ZESTIENHOVEN is om een vereniging te zijn 
waar ieder lid zich thuis voelt een waarbij ieder lid trots is en kan zijn op haar 
vereniging. 
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2.2 Visie 

Jeugdspelers van RCSV ZESTIENHOVEN ontwikkelen zich met plezier in een positief en 
veilig voetbal klimaat, met goede faciliteiten, materialen en begeleiding. Jeugdspelers 
worden getraind door kundige en mist mogelijk gediplomeerde trainers en spelen met - 
en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Fairplay staat hoog in de het vaandel. Een 
volwaardige meiden – en vrouwenafdeling zal een positieve bijdrage aan de sfeer en de 
(voetbal) ontwikkeling in het algemeen geven. 

 
Om jeugdspelers de mogelijkheid te bieden zich maximaal te ontwikkelen wil RCSV 
ZESTIENHOVEN jeugdspelers indelen in teams zodat ze spelen met spelers die hetzelfde 
voetbalniveau hebben. Hierbij wordt een selectie gemaakt in de vaardigheid van de 
jeugdspelers. Er zijn prestatie teams en recreatieve teams. Ook bij de competitie indeling 
geldt hetzelfde uitgangspunt.  
 
Prestatie teams  
Voor de prestatie teams worden de beste spelers van de club geselecteerd. Zij spelen in 
de eerste teams van de afdeling. Hierbij ligt de focus sterk op prestaties beter leren 
voetballen. De eerste 2 teams van elke afdeling zijn selectie elftallen. Het 3e team zijn de 
talenten 9vaak de eerste jaars). Doel voor de prestatie teams is bij de competitie 
eindigen bij de eerste 3 in de hoofdklasse met een promotie naar de divisie. 
 
Recreatieve teams 
Voor de recreatieve teams geld plezier en ontwikkeling als centrale insteek. 
Kampioen worden is hieraan ondergeschikt. Als leidraad bij de jeugdafdeling geld 
“opleiden en ontwikkelen is belangrijker dan winnen’’. We trainen en spelen om beter te 
worden, daarbij mogen fouten worden gemaakt. Immers van fouten leer je en je 
ontwikkelt, je zowel als speler als persoon.	Het vergroten van het vaardigheid niveau 
wordt door RCSV ZESTIENHOVEN gestimuleerd en ondersteund. De ambitie is dat we 
met geschoold kader de trainingen begeleiden. Vaak rust dit op de schouders van 
betrokken vaders/moeders en begeleiders. Voor hen wordt de mogelijkheid aangeboden 
een trainers of coach cursus te volgen. 
 
 
2.3 Doelstellingen 

Middels het jeugdbeleidsplan van RCSV ZESTIENHOVEN en de visie en missie uit deze 
volgen een aantal “algemene doelstellingen”; 

• RCSV ZESTIENHOVEN wil ieder jeugdlid de mogelijkheid bieden zich optimaal te 
ontwikkelen als voetballer door trainingen en wedstrijden. 

• Ieder jeugdlid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of 
ambitie voelt zich een volwaardig RCSV ZESTIENHOVEN lid. 

• Overbrengen van een goede fairplay gedachte die aansluiten op de normen en 
waarden en het karakter van RCSV Zestienhoven. 

• Het teambelang gaat voor het individuele belang. 
• Jeugdspelers blijven zoveel als mogelijk verbonden bij RCSV ZESTIENHOVEN, als 

actieve voetballer, trainer, coach, lid, scheidsrechter of als vrijwilliger.  
• Een evenredige verdeling van de aandacht over alle leden; 
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• Ontwikkelen van een volwaardige meiden en vrouwenafdeling met een doorgaan 
de leeftijdslijn en selectie team per leeftijdscategorie. 

 

Naast bovenstaande algemene doelstellingen kent RCSV ZESTIENHOVEN een aantal 
”concrete doelstellingen” voor de jeugd: 

RCSV ZESTIENHOVEN heeft als doelstelling om haar 1e elftal met de maximale 
hoeveelheid aan eigen opgeleide jeugdspelers te laten voetballen. 

- De jeugdteams worden vanaf de F-jes minimaal 2 maal per week 
getraind. 

- De selectie- en talenten elftallen worden door gediplomeerde trainers getraind. 
- Overige teams worden door trainers getraind die in opleiding zijn voor KNVB 

jeugdvoetbaltrainer of de ervaring en vaardigheden hebben om een jeugdteam te 
trainen. Deze laatste categorieën worden door het technische hart actief begeleid 
naar het gewenste niveau. Het technisch hart bestaat uit een technisch junioren 
en pupillen coördinator. 

- Ieder team heeft minimaal 2 begeleiders. Begeleiders hebben voldoende 
voetbalervaring en- of vaardigheden zodat zij bijdragen aan de positieve 
ontwikkeling van de jeugdleden. Begeleiders hebben voldoende didactische 
vaardigheden om een team van jeugdleden te begeleiden en een veilige omgeving 
te bieden. Dit wordt gecoördineerd door een algemeen jeugd coördinator. 

- Er zijn voldoende jeugdscheidsrechters vanuit de eigen jeugdelftallen om de 
wedstrijden van de F, E en lagere D elftallen te fluiten. Om dit te 
ondersteunen worden cursussen aangeboden. 

 

Junioren  

Voor de junioren van 12 t/m 18 jaar wordt een sportieve omgeving aangeboden met 
goede begeleiding en training. Iedere leeftijdscategorie heeft één of twee selectieteams. 

Pupillen  

Voor de E- en F- jeugd is er naast het voetbal veel te beleven. In de RCSV 
ZESTIENHOVEN F en E jeugd spelende jongste F pupillen op zaterdagochtend op een half 
veld 7 tegen 7. Hierdoor hebben de spelertjes meer balcontact, kunnen ze in een veilige 
omgeving en ongedwongen sfeer wennen aan voetballen in teamverband. 

In navolging van de KNVB is voetbalvereniging RCSV ZESTIENHOVEN van mening dat 
deze opzet het leerproces en het spelplezier van jonge voetballertjes zal bevorderen. Er 
worden 2 trainingen per week gegeven. 

Meiden 

Voor meiden die willen voetballen heeft RCSV Zestienhoven vanaf de E-pupillen een 
meidenafdeling. Speelsters die jonger zijn de 8 jaar spelen bij de F pupillen en 
minipupillen samen met de jongens. 
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Minipupillen  

Sinds het seizoen 2010 is de club van start gegaan met voetbal voor jongens en meisjes 
van 4 tot 6 jaar. De allerjongsten maken op een speelse manier kennis met de 
voetbalsport en de club RCSV ZESTIENHOVEN. Er is 1 training per week. Voorkeursdag 
hiervoor is de woensdagmiddag. 

 

3.0 De jeugdteams algemeen 

De jeugdteams kennen een aantal leeftijdscategorieën vanuit de KNVB richtlijnen: 

Mini-pupillen   5 – 6 jaar 

F-pupillen   6 – 8 jaar 

E-pupillen   8 – 10 jaar 

D-pupillen   10 – 12 jaar 

C-pupillen   12 - 14 jaar 

B-junioren   14 - 16 jaar 

A-junioren   16 - 18 jaar 

Het uitgangspunt bij de teamindeling is dat de speler speelt in de juiste 
leeftijdscategorie. Hierbij is 1 januari van het jaar waarin het jeugdlid is geboren de 
peildatum.  

Naast de teamindeling in de juiste leeftijdscategorie wil RCSV ZESTIENHOVEN vanuit 
haar visie jeugdspelers indelen met het principe dat teams zoveel als mogelijk 
gelijkwaardige spelers kennen, dat geldt voor zowel technische als tactische kwaliteiten. 
Hiertoe worden teams en spelers ingedeeld op het niveau waarop zij het beste kunnen 
presteren met maximaal plezier. De indeling wordt gemaakt door het technische hart. 

 

3.1 Selectieteams, recreatieve teams en talenten teams 

Bij het indelen van de selectie teams wordt het uitgangspunt ingenomen dat de beste 
spelers in elke afdeling in de hoogste elftallen spelen ongeacht de leeftijd. 

Bij het indelen van de selectieteams wordt goed gekeken naar de verhouding 2e en 1e 
jaar spelers. Dit is van belang voor de doorontwikkeling naar volgende 
leeftijdscategorieën. De selectieteams bestaan voornamelijk uit 2e jaar spelers, 
aangevuld met 1e jaar talenten. A, B, C en D selectieteams bestaan uit 13 spelers. 

RCSV ZESTIENHOVEN heeft de volgende jeugd selectie teams: 

- A1 – A2.  
- B1 - B2 B3 is talenten team; 
- C1 - C2 - C3 is talenten team; 
- D1 - D2 - D3 is talenten team; 
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- E1 - E2 - E3 is talenten team; 
- F1 - F2 - F3 is talenten team, 

De talenten teams bestaan uit 1e jaar spelers in de betreffende leeftijdscategorie. De 
jeugdspelers in deze teams worden in principe klaargestoomd voor doorstroming naar 
een van de selectie teams in de betreffende leeftijdscategorie. 
 
In de A selectie wordt een link gelegd naar de senioren selectie. De best presenterende 
spelers kunnen met het eerste team mee naar wedstrijden en aan sommige trainingen 
deelnemen. Er is contact tussen de selectie trainer en de A trainer. 
 
De talenten teams bij de RCSV ZESTIENHOVEN jeugd zijn: B2, C2, D3, E3 en F3. 
De overige teams zijn in principe “recreatieve” teams.  
 
Uitgangspunt bij de indeling in de recreatieve teams is dat er 1e - en 2e jaar teams 
ontstaan met spelers die gelijkwaardig zijn qua voetbal niveau. Opzet is wel dat 
leeftijdscategorieën bij elkaar te zetten. 
 
Specifiek wordt er voor de keepers van de jeugdafdeling keepers training opgezet. Ook 
hier zal een selectie plaats vinden. Echter de ambitie is om elke keeper een verzorgde 
training te geven. 
 
Bij het meidenvoetbal gelden afwijkende indelingsregels in verband met het geringere 
aantal teams per leeftijdscategorie:  
- Speelsters worden daarom in principe ingedeeld in hun eigen leeftijdscategorie 
- Om per leeftijdscategorie volledige teams te kunnen inschrijven, kan een speelster 

een categorie hoger of lager (dispensatie) worden ingedeeld. Dit gaat altijd in 
goed overleg met speelster en O/V. 

- Indien er meer dan 1 team kan worden ingeschreven voor een leeftijdscategorie, 
zal een van de teams als selectieteam worden samengesteld.  

- Er wordt in principe vanaf de MD leeftijd twee maal per week getraind. 
- Meiden spelen vanaf de E leeftijd in een meidenteam. Alleen indien het voor de 

ontwikkeling van een talentvolle speelster beter is, kan in goed overleg worden 
afgesproken dat dit talent met een jongensgroep meetraint. 

 
 
3.2 Ambitie niveau selectieteams 

Voor de jeugdteams bij RCSV ZESTIENHOVEN gelden de volgende ambitieniveaus: 
-  A1, B1   Hoofdklasse. 
-  C1, D1, E1 en F1  Hoofdklasse. 
 
Overige teams 2e klasse of lager, afhankelijk van niveau spelers en teams. 
Bij het meidenvoetbal is het de ambitie om per leeftijdscategorie een team in de 
hoogste klasse te laten uitkomen. 
 
3.3 Indeling jeugdspelers in teams 
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Met betrekking tot de jaarlijkse indelingen van de jeugdspelers in teams gelden de 
volgende uitgangspunten. 

- Het Bestuur van RCSV ZESTIENHOVEN is eindverantwoordelijk voor de indelingen 
en heeft dit gedelegeerd aan de jeugdcommissie. Het Technische Hart stelt de 
indelingen vast nadat ze zijn getoetst op het juist volgen van de 
selectie/indelingsprocedure. 

- De Jeugdcommissie van RCSV ZESTIENHOVEN stelt de indelingen voor aan het 
Bestuur en laat zich voor de indelingen adviseren door het Technische Hart 
en coördinatoren en trainers. 

- De trainers adviseren het Technische Hart en de AJC. Het Technische Hart is 
regisseur van het indelingsproces en maakt een advies over de indeling aan de 
Jeugdcommissie. 

- De selectie trainers betrekken trainers en begeleiders van de jeugdteams hierbij. 
- Bij teams zonder vaste trainer adviseert de begeleider aan de HJO. 
- De coördinatoren en ledenadministratie zorgen voor de juiste verwerking 

van de gegevens van de spelers. Bij de indelingen van selectie- en 
talenten teams wordt geborgd dat de betrokken ouders geen zeggenschap 
hebben over de indeling van hun eigen kinderen. 

- Voor de keepers wordt er ook gezocht naar vaste trainers zodat deze een 
specifieke training kunnen krijgen. 
 

De selectie trainer bepaalt in overleg met het Technische Hart zijn/ haar aanpak bij 
verder selecteren: selectiewedstrijden, trainingen en bezoeken van wedstrijden. 
 
3.3.1 Methode indelen selectie- en talenten teams. 
 
1. Het Technische Hart stuurt eind november de TIPS* formulieren uit die hij gebruikt 
om de eerste schets te maken, die hij in januari per leeftijdscategorie bespreekt met 
trainers. Bij de F jeugd zal ook de coördinator een belangrijke rol hebben vanwege 
doorstroom minipupillen. 

2. Naast de ruwe schets ontstaat ook een lijst met spelers die in maart-april worden 
bekeken voor de juiste indeling. 

3. In het voorjaar wordt een 2e ronde gemaakt met TIPS formulieren en worden 
selectiemomenten bepaald en uitgevoerd zoals wedstrijd of training. 

4. Dit leidt tot een herziende indeling die eind april met de trainers wordt besproken. 

5. Juni is voor de verwerking van de laatste mutaties en bespreken en vaststellen van de 
indeling met Jeugdcommissie en Jeugdbestuur. 

6. Hierna wordt indeling eerst bekend gemaakt aan de begeleiders en daarna 
gepubliceerd op de website van RCSV ZESTIENHOVEN. 

* TIPS is een persoonlijk speler profiel/ paspoort, in deze worden de specifieke 
eigenschappen van een speler vastgelegd en de ontwikkeling gevolgd. 
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TIPS bestaat uit 4 profielen: Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. 

Een gedetailleerde uitleg over TIPS staat omschreven in het Jeugdopleidingsplan. 

3.3.2 Methode indelen recreatieteams 

Op hoofdlijnen wordt de zelfde indelingslijn gevolgd als bij de selectie- en talenten 
teams. Verschil is hierbij wel dat de selectietrainers gedurende het seizoen vaker 
afstemmen over de spelers en de potentie van de spelers. De regie van de indeling ligt 
echter ook hier bij het Technische Hart. 

3.3.3 Planning selectie en indelingen 

• November  Trainers selectie- en talenten teams maken hun eerste teamschets. 
Technische hart stuurt TIPS formulieren uit.  

• December  Ingevulde TIPS formulieren terug. 
• Januari  1e schets recreatieteams.  
• Februari  Scouten individuele spelers waarbij indeling nog onduidelijk is.  
• April   2e TIPS ronde. Selectiemomenten zoals trainingen,  

oefenwedstrijden. Nieuwe voorlopige indeling bespreken met 
trainers. 

• Juni   Definitieve indeling bespreken met trainers en begeleiders en  
communiceren. 

3.3.4 Wijzigingen indelingen tijdens het seizoen. 

Het uitgangspunt is dat de teams tijdens het seizoen in tact blijven. Mochten er toch 
wijzigingen noodzakelijk zijn dan gebeurt dit in overleg met de Technisch Hart. De 
Jeugdcommissie besluit uiteindelijk hierover. Bij voorkeur zal dit geschieden tijdens de 
winterstop. 
 
3.4 Het lenen van spelers 
Het komt voor dat een jeugdteam niet genoeg spelers heeft om een wedstrijd te 
spelen. Dit kan door blessures, schorsingen, afmeldingen of andere oorzaken. 
Hierdoor kan het nodig zijn om spelers uit andere teams toe te voegen, zodat er 
gespeeld kan worden met een volwaardig team. 
 
Uitgangspunten voor het lenen van spelers bij RCSV ZESTIENHOVEN zijn: 

- Het verenigingsbelang gaat boven het team belang. Het teambelang gaat 
          boven het belang van de individuele speler. 

- Trainers volgen het onderstaand beschreven beleid. 
- Er kunnen spelers worden geleend als een elftal minder dan 13 (A,B,C,D)  

of 8 (E, F) spelers heeft. 
- Bij selectieteams hebben de trainers onderling hebben overleg over welke 

          speler wordt geleend. Bij recreatieteams wordt de coördinator betrokken in het 
          overleg. Mochten de trainers/ begeleiders onderling geen overeenstemming 
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kunnen vinden dan bepaalt het Technische Hart in samenspraak met de 
Jeugdcommissie. 

- Uitgangspunt is dat de geleende speler wel speeltijd krijgt. 
- Bij last-minute afmeldingen (wedstrijddag) wordt voor een praktisch 

          toepasbare oplossing gezocht tussen de trainers- en of begeleiders. 
     -    De jeugdspeler volgt de beslissing van de trainer/ begeleider. 
     -    Bij escalatie neemt het Technisch Hart de beslissing die een bindende beslissing  

neemt. 
     -    Een selectie speler wordt in 1e instantie uit het talententeam geleend, als tweede  
          optie geld het selectieteam uit een lagere leeftijdscategorie. 
 
3.5 Wisselbeleid 
 
Het uitgangspunt van RCSV ZESTIENHOVEN is dat leden zoveel als mogelijk in gelijke 
mate spelen en trainen (blessures en andere onvoorzien omstandigheden daargelaten). 
 
Omdat we niet kunnen verwachten dat de jeugdspelers per wedstrijd precies gelijke 
delen spelen zijn de volgende algemene stelregels voor het wisselen van toepassing: 
 
1. Alle leden van een team hebben gemiddeld over een seizoen gelijke speeltijd. Echter 
wanneer er een gebrek in motivatie en conditie blijkt zal in het teambelang besloten 
worden. Er wordt uitgegaan van een minimale trainingsopkomst van 1 training per week. 
 
2. Tijdens wedstrijden spelen jeugdspelers minimaal een derde (1/3) wedstrijd. De 
trainer/ begeleiding van een team is verantwoordelijk voor het naleven van deze regels. 
Het kan voorkomen dat er van de 2e regel wordt afgeweken als het teambelang of 
verenigingsbelang dit vraagt (bijvoorbeeld promotiewedstrijd). Het uitgangspunt is 
echter altijd dat een speler over het gehele seizoen ongeveer gelijke speeltijd heeft 
gehad (regel 1).  
 
Doordat opleiden centraal staat bij RCSV ZESTIENHOVEN is het van belang dat alle 
spelers de kans krijgen om onder weerstand zich te ontwikkelen en verbeteren. 
Alle zaken met betrekking tot selecties, indelingen, lenen, wisselen die niet zijn 
beschreven worden voorgelegd aan de coördinator en/of HJO. Het Technische Hart beslist 
in voorkomende gevallen. 
 
4.0 Organisatie Jeugd Bestuur 
 
Het Jeugdbestuur is ingesteld door het Algemeent Bestuur. Hiermee is de 
verantwoordelijkheid gedelegeerd voor het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden, 
nodig voor een optimaal functioneren van de jeugdafdeling bij RCSV ZESTIENHOVEN. 
Vanuit het Bestuur is een bestuurslid van de jeugdcommissie vertegenwoordigd. Deze 
neemt zitting in de Jeugdcommissie, en helpt actief mee met het realiseren van de 
doelstellingen verwoord in het Jeugdbeleidsplan. 
 
In de Jeugd Commissie nemen zitting: 

- Jeugd Voorzitter; 
- Jeugd/ wedstrijd Secretaris; 
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- Algemeen jeugdcoordinator; 
- Vertegenwoordiger Technisch Hart ( Coördinatoren junioren en pupillen); 
- Afgevaardigde VSK/ VOG. 

 
De Jeugd voorzitter bewaakt de realisatie van de doelstellingen uit het Jeugdbeleidsplan. 
Hij heeft nauw contact met het Technische Hart en neemt ook regelmatig deel aan 
bestuursvergaderingen.  
 
De Jeugd Secretaris is verantwoordelijk voor inkomende en uitgaande post en 
vastlegging van vergaderingen/overleggen en planning. 
 
Het Technische Hart  is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugdopleidingsplan. 
 
De Voorzitter van de Activiteiten- en Toernooicommissie is verantwoordelijk voor de 
planning en uitvoering van de jeugdactiviteiten. Echter deze heeft geen zitting in het 
jeugdbestuur. 
 
Het Technisch Hart boven, onderbouw zijn verantwoordelijk voor de dagelijks gang van 
zaken bij de jeugdteams. Zij ondersteunen coördinatoren per leeftijdscategorie. 
 
De commissie materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor up-to date houden van 
materialen als ballen, kleding etc. Echter deze heeft geen zitting in het jeugdbestuur. 
Wel in het bestuur. 
 
Het meidenvoetbal is vooralsnog separaat georganiseerd onder het Bestuurslid 
damesvoetbal. Dit is gedaan om goede focus aan te brengen op de positieve ontwikkeling 
van het meidenvoetbal. Er is actief overleg tussen coördinator meidenvoetbal en de 
Jeugdcommissie en het Technische Hart. 
 
4.1 Kaderleden 
De Jeugd Commissie wordt ondersteund door: 

- Coördinatoren per leeftijdscategorie; 
- Trainers en begeleiders; 
- Scheidsrechters. 

 
 
4.2 Communicatie binnen de jeugdafdeling 
 
RCSV ZESTIENHOVEN hecht veel waarde aan het vastleggen en nakomen van afspraken. 
Het is daarbij van belang dat er op een goede wijze gecommuniceerd wordt tussen alle 
betrokkenen, dit om duidelijkheid te scheppen en misverstanden te voorkomen. 
 
4.2.1 Dialoog met de ouders/verzorgers en jeugdleden 
Aan het begin van het seizoen worden ouders/verzorgers (O/V) en jeugdleden door de 
trainers en begeleiders geïnformeerd op een speciale aftrapavond per leeftijdscategorie. 
Tijdens deze avond worden de RCSV ZESTIENHOVEN huisregels toegelicht en kunnen 
verdere team afspraken worden besproken of juist gemaakt. Daarnaast worden O/V 
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gevraagd kenbaar te maken welke vorm van vrijwilligerswerk zij wensen te doen. Dit 
wordt gelijk kunnen worden vastgelegd. 
 
Ook met de teamspelers worden de verwachtingen besproken. O/V willen vaak 
persoonlijke zaken en voorkeuren met RCSV ZESTIENHOVEN bespreken. In eerste 
instantie is de trainer/ begeleider van het betreffende team het aanspreekpunt. De O/V 
heeft echter ook de mogelijkheid om dit met de coördinator van desbetreffende 
leeftijdscategorie te bespreken. Vindt de O/V dat hij onvoldoende gehoord wordt dan kan 
iemand van de Jeugd Commissie betrokken worden. In geval van escalatie is het altijd 
aan te bevelen dat wanneer er een gesprek met een OV/ speler plaats vindt er altijd twee 
gesprekspartners van RCSV ZESTIENHOVEN aanwezig zijn, dit om misverstanden of 
onduidelijkheid te voorkomen. 
 
4.2.2 Overlegstructuren 
Om de Jeugdcommissie van RCSV ZESTIENHOVEN goed te laten verlopen zijn de 
volgende overlegvormen ingesteld. Per overleg wordt de frequentie van het overleg 
vastgesteld aan de hand van de voorliggende zaken. Om besproken zaken en opvolging 
vast te leggen worden notulen gemaakt. De notulen worden onder aanwezige en de 
jeugd secretaris verspreid. Jeugdvoorzitter bepaald hier de frequentie van. 
 
Jeugdbestuur 
 
Hier wordt informatie uitgewisseld uit alle commissies. Ook wordt bewaakt dat de 
uitvoering van de diverse plannen goed en tijdig gebeurt. Informatie van- en naar het 
bestuur wordt hier besproken. Tussen Jeugdcommissie en Bestuur is regelmatig 
overleg over voortgang van de uitvoering van het beleidsplan en andere 
voorkomende zaken. 
 
 
Technisch Hart 
 
Hier wordt de uitvoering van het Jeugdopleidingsplan bewaakt. Belangrijkste 
Deelnemers zijn Technisch Coördinatoren junioren en pupillen en de trainers van de 
selectie/ recreatie teams. 
 
Coördinatoren 
 
Hier wordt bewaakt dat de teams goed kunnen functioneren door deze te faciliteren 
met informatie die ze nodig hebben. Ook wordt dit overleg gebruikt om te toetsen hoe 
de uitvoering van het Jeugdbeleidsplan gestalte krijgt. Er zijn Technisch coördinatoren 
voor de bovenbouw (A, B e n C jeugd) en onderbouw (D, E, F jeugd en mini pupillen).  
Zij worden ondersteund door een algemeen coördinator per leeftijdscategorie. De 
algemeen coördinator verzorgd de communicatie en afstemming tussen de verschillende 
tas en zijn aanspreekpunt voor de trainers voor niet technische zaken. Daarnaast zorgen 
zij voor de communicatie van zaken vanuit het bestuur en/of andere commissies. Dit 
overleg wordt door de algemeen coördinator geïnitieerd. 
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Activiteiten- en Toernooicommissie 
Hier wordt de uitvoering van de activiteiten en evenementen waaronder toernooien en 
RCSV ZESTIENHOVEN geregeld. Deze commissie zit niet in de jeugdcommissie. 
 
 
Trainers 
Hier wordt bewaakt dat de kwaliteit van de trainingen in overeenstemming is met het 
Jeugdopleidingsplan. Daarnaast kunnen de deelnemende trainers cases aan de 
aanwezige trainers voorleggen zodat deze gezamenlijk besproken kunnen worden. Er is 
overleg met alle selectietrainers of met alle trainers per leeftijdscategorie, Het 
Technische Hart is bij dit overleg aanwezig. Dit trainersoverleg per leeftijdscategorie 
wordt geregeld door de algemeen coördinator, minimaal 2 maal per seizoen. 


