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Inleiding  
Voor u ligt het eerste beleidsplan ‘meiden- en vrouwenvoetbal’ van Rksv De Zweef te 

Nijverdal voor de jaren 2020 tot en met 2025. Momenteel telt de vereniging 135 

vrouwelijke leden die vanuit verschillende leeftijdscategorieën deelnemen aan de KNVB 

competitie(s). Ons 900e lid van de vereniging was vrouwelijk. In 2016 promoveerde het 

eerste vrouwenelftal naar de landelijke 1e klasse, de hoogste klasse die binnen de 

vereniging door het vrouwenteam werd behaald. Binnen de vereniging kunnen we dus 

niet meer om het vrouwenvoetbal heen. De totstandkoming van het vrouwenvoetbal 

werd gerealiseerd door de nodige ondersteuning vanuit vrijwilligers, maar dit werd niet 

ondersteund door een beleid wat specifiek op deze groep leden gericht was. Middels dit 

5-jaren beleidsplan hebben wij de ambitie om het meiden- en vrouwenvoetbal naar een 

hoger niveau te tillen in de komende jaren.  

In dit plan leest u hoe wij met onze visie en doelstellingen in de toekomst richting willen 

geven aan het vrouwenvoetbal binnen de vereniging. Tevens biedt dit beleidsplan 

structuur en duidelijkheid waarin verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn 

vastgelegd met betrekking tot het meiden- en vrouwenvoetbal. We hopen met dit 

beleidsplan een kader te kunnen bieden waarmee we bijdragen aan het plezier én de 

ontwikkeling van voetbalkwaliteiten. 

Van zondag naar zaterdag 

Per seizoen 2019 – 2020 maakt het eerste vrouwenelftal de overstap van de zondag naar 

de zaterdag competitie. Dit besluit komt mede voort uit het feit dat men (talentvolle) 

speelster helaas zagen vertrekken wanneer de stap naar de senioren daar was. Hierdoor 

nam de aanwas vanuit de jeugd drastisch af. Het werd per seizoen lastiger om een 

volwaardige (vrouwen 1)  selectie op de been te krijgen.  

Per seizoen 2019-2020 heeft vrouwen 1 de overstap gemaakt naar de zaterdag 

competitie. Ze zijn gestart in de 3e klasse. Helaas hebben ze de competitie niet af kunnen 

maken vanwege het coronavirus. Op het moment van de laatste wedstrijd (d.d. 7 maart 

2020) stond het vrouwenteam op een gedeelde eerste plek. Het tweede vrouwenelftal zal 

per seizoen 2020-2021 de overstap maken naar de zaterdag competitie 

 

Oude situatie (seizoen 2019 – 2020) 

Team Speeldag Klasse 

Vrouwen 1 Zaterdag 3e klasse 

Vrouwen 1 (voormalig VR2) Zondag 5e klasse 

 

Nieuwe situatie (seizoen 2020 – 2021) 

Team Speeldag Klasse 

Vrouwen 1 Zaterdag 3e klasse 

Vrouwen 2 Zaterdag 4e klasse 
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Geschiedenis vrouwenvoetbal Rksv de Zweef (1971 tot nu) 

In 1971 werd voor eerst een stukje in het clubblad geschreven waarin een oproep werd 

gedaan dat belangstellenden voor het damesvoetbal zich konden melden bij het bestuur. 

Twaalf dames met de minimale leeftijd van 16 jaar meldden zich aan. Deze dames waren 

niet onbekend met deze sport, want voetballen deden ze al in een bedrijfsvoetbal 

competitie. Uit de bestuursvergadering van 4 januari 1983: “Gerard Hilberink deelt mee 

dat de officiële oprichtingsdatum van het damesvoetbal kan worden vastgesteld op 

zaterdag 20 november 1971”, (bron: boek 100jr De Zweef).  

 

Van 1973 tot 1985 spelen de dames onafgebroken in competitieverband. Bij deze groep 

traint op een gegeven moment een 9-jarig meisje dat heel graag wil voetballen, maar bij 

De Zweef dan nog niet terecht kan in een passend team. Dit damesteam presteerde zo 

goed dat men promoveerde naar de officiële dames zaterdag competitie. Echter, het 

succes betekende ook het einde van dit damesteam. Door de verandering van de 

wedstrijddag – maandag naar zaterdag – haakten enkele dames af. De talentvolle 

spelers, die geen problemen hadden met zaterdagvoetbal, wilden graag hogerop. Zij 

vertrokken naar UD Weerselo. De groep die overbleef was te klein voor een volwaardig 

elftal. Helaas kwam hiermee ook een einde aan dit damesteam. Aan het einde van het 

seizoen 1983-1984 vragen vier Zweefdames overschrijving naar UD Weerselo. Een jaar 

later (op 1 juni 1985) wordt UD Nederlands kampioen met in hun midden de vier 

Nijverdalse meiden. 

 

Hoewel het team onderling wel draaide, waren de faciliteiten voor het damesvoetbal 

binnen de vereniging niet altijd best. Vaak moest er op het laatste moment bv. nog een 

scheidsrechter geregeld worden. Men kreeg niet de indruk dat het damesvoetbal 

gestimuleerd werd binnen de vereniging. Men vond het damesvoetbal eigenlijk maar 

lastig. In 1988 wordt er een bijeenkomst georganiseerd over meidenvoetbal. Het bestuur 

besluit om niet naar de bijeenkomst in Almelo te gaan “omdat men van mening is dat 

meidenvoetbal bij onze vereniging niet aan de orde is”. Later komt er een kleine correctie 

op dit standpunt. Dan blijk dat De Zweef geen tijd heeft gehad wegens een 

leidersvergadering. Het bestuur wil wel wat en zegt: “Misschien kunnen we nogmaals 

bekijken wat we hiermee kunnen”. In juni 1994 zeggen vijf dames van de Eversberg 

(Nijverdal) en vijf dames van SOS (Hellendoorn) dat ze bij ons willen komen voetballen. 

Het bestuur twijfelt, maar is gematigd positief. Ook binnen De Zweef staan meiden klaar 

om hun voetbalschoenen weer aan te trekken, waaronder Sandra Middelkamp. Ze wordt 

benaderd met de boodschap dat ze een team kunnen gaan oprichten. Ze moeten wel zelf 

zorgen voor een trainer, leider, grensrechter en het liefst ook nog een paar sponsoren.  

 

Bijna 10 jaar na het opheffen van het succesvolle damesteam is er weer een nieuw team. 

Het team kan in het begin alleen maar trainen, omdat spelers zich niet meer kunnen 

overschrijven vanwege gesloten termijnen. Het team is eigenlijk nog iets te klein en mist 

goede begeleiding. Dan weet het team Fred Bovelander aan de haak te slaan als trainer. 

“Hij leerde ons voetballen”, aldus Sandra Middelkamp. In rap tempo verbeteren alle 

omstandigheden waarin het team moet spelen. Er komen trainingspakken, tassen, het 

vervoer wordt geregeld en er is een aanspreekpunt richting het bestuur.  

Zo groeit het team en de prestaties.  

Het gaat goed met het vrouwenvoetbal bij De Zweef. In het seizoen van 2007 – 2008 

zijn er zelfs twee vrouwenteams actief. Een jaar later (2008-2009) beleeft het eerste 

vrouwenteam een topjaar. Ze pakken de beker en het kampioenschap in de 4e klasse. 

Naast deze twee prijzen winnen ze ook nog eens de HVC-bokaal en zijn daarmee de 

besten in de gemeente Hellendoorn. Helaas werden deze prestaties niet bekroond met 

het uitroepen van De Zweef VR1 tot het gemeentelijke sportteam van het jaar.   
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Ondanks al deze prestaties blijft het vrouwenvoetbal bij De Zweef een ondergeschoven 

kindje. Duidelijk is, dat voetbal nog wel heel erg beschouwd wordt als een mannensport. 

Openlijk en besmuikt op alle niveaus laten de mannen weten eigenlijk niks te zien in 

vrouwenvoetbal. 

Het is –naast de tomeloze inzet van de dames zelf- te danken aan een kleine groep 

(mannelijke) enthousiastelingen, die zich blijven inzetten voor voetballende dames, dat 

vrouwenvoetbal bij De Zweef mogelijk is gebleven. Zij zijn het die de basis hebben 

gelegd voor de latere prestaties. René Rodijk, Jos Slag, Bert van de Werfhorst, Henry 

Klein Boonschate, Harry Legtenberg en (op de achtergrond) George Praas.  

 

Eerder dan het gros van de leden vindt het bestuur en met name voorzitter Jan-Pieter 

van Vree dat damesvoetbal meer status binnen de vereniging moet krijgen. Men besluit 

in 2006 het damesteam op gelijke hoogte te stellen met het derde bij de mannen. Dat 

betekent dat het team recht heeft op een (betaalde) trainer, een kleine vergoeding voor 

een feestavond en dergelijke. Ook komt  er meer aandacht voor de jeugd. Talentvolle 

meiden trainen met de jeugdselecties tussen de jongens. Enkele vrouwelijke jeugdleden 

vallen op en worden gescout voor de vrouwentak van FC Twente. In 2015 maakt huidig 

vrouwen 1 speelster Melanie Kok haar debuut in de vrouwen eredivisie. Haar shirt hangt, 

net zoals oud lid Jeroen van der Lely, in de kantine van De Zweef. Het pronkstuk voor 

het vrouwenvoetbal binnen de vereniging. Opgeleid vanuit eigen jeugd en nu als vaste 

kracht in het huidige vlaggenschip van het vrouwenvoetbal binnen de vereniging.  

 

Namens de beleidscommissie, 

 

Kevin Ter Haar  (trainer vrouwen 1) 

Harry Legtenberg   (trainer vrouwen 2) 

Djarah Wijkamp   (coördinator meidenvoetbal) 

† René Rodijk   (coördinator vrouwenvoetbal tot 2019) 

Romy van den Heuvel (bestuurslid) 
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1. Visie / doelstellingen  

1.1 Visie  

 

De Zweef is een vereniging voor iedereen die op zijn of haar eigen niveau wil voetballen. 

Iedereen is welkom ongeacht afkomst of religieuze overtuiging. 

Het plezier in de voetbalsport en de recreatieve activiteiten daaromheen staan voorop. 

Desalniettemin staat prestatie bij De Zweef hoog in het vaandel. Maatwerk is daarin 

belangrijk, zodat iedereen zich thuis voelt binnen de vereniging.  

De verenging staat voor meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Er is een actief 

verenigingsleven, onder andere door het organiseren van recreatieve activiteiten voor de 

leden en niet-leden. Daarnaast draagt de club bij in het sociale domein. 

Veel leden zijn bij al die activiteiten betrokken als vrijwilliger, zoals de onderhoudsploeg, 

bestuur- en commissieleden en de trainers en leiders van de teams. Deze mensen zijn 

verdeeld onder leden en niet leden. Er zijn bijvoorbeeld veel ouders van jeugdleden op 

verschillende manieren betrokken bij de vereniging, zonder lid te zijn. Maar ook spelende 

leden vervullen een vrijwillige rol/taak binnen de vereniging.  

 

1.2 Doelstellingen 

 

Ledengroei 

Middels het organiseren van diverse activiteiten willen we de ledengroei, met name 

vrouwelijke leden, bereiken. Binnen de komende vijf seizoenen zal binnen elke 

leeftijdscategorie (vanaf o.12-pupillen tot o.17 pupillen) één meidenteam actief zijn. 

Vrouwenteam (1) prestatie  

Eind 2025 zal het vlaggenschip van de vouwen- en meidenafdeling actief zijn binnen de 

landelijke eerste klasse (zaterdag). 

Vrouwenteam (2) recreatief 

Om het meiden- en vrouwenvoetbal nog verder te laten groeien, zowel kwalitatief als 

kwantitatief, is het behoud van een recreatief team zeer belangrijk. Het streven is om te 

blijven faciliteren voor zowel de talent als de recreant. Denk hierbij ook aan het opzetten 

van 25+ of 35+ voetbal.  

Opleidingsteam 

Binnen de komende vijf seizoenen zal een er een senioren-opleidingsteam bestaan met 

voornamelijk speelsters uit eigen jeugd.  

 

Draagvlak  

Het is van groot belang om draagvlak te creëren binnen de gehele vereniging. Daarom 

zullen er enkele functies vervuld moeten worden die hun bijdrage leveren in verschillende 

bestaande commissies, met name op het gebied van ledengroei/behoud als 

voetbaltechnisch gebied.  
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1.3 Uitwerking 

1.3.1 Ledengroei 

 

Zowel ledenwerving als het behoud van bestaande leden wordt een belangrijk 

aandachtspunt. Dit willen we realiseren door samen te werken met de 

activiteitencommissie jeugd en de Vriendenkring van De Zweef. Met deze twee 

commissies, met daarop aanvulling vanuit de huidige actief spelende leden, zien we een 

mooie toekomst wat betreft het organiseren van evenementen.  

Denk hierbij aan: 

 

1. Meiden voetbaldag / vriendinnendag 

2. Toernooien 

3. KNVB-activiteiten naar de vereniging halen 

4. Voetbalkampen  

5. Deelnemen aan ontwikkelingsprogramma’s (KNVB) 

6. Met zowel leden als niet-leden wedstijden kijken van de Oranjeleeuwinnen 

7. Etc. 

Door middel van de bovengenoemde punten zien wij verbreding voor ons met meer 

meidenteams voor De Zweef. Het streven is om minimaal twee activiteiten per seizoen te 

realiseren om de ledengroei, met name van vrouwelijke leden, te realiseren. 

Zo kunnen we stappen maken voor de toekomst en gaan we ervoor om het 

prestatievoetbal bij De Zweef hoog te houden. Dit is wat De Zweef nastreeft! 

 

1.3.2 Vrouwen (VR1 - zaterdag) prestatie 

Visie 

De Zweef heeft als visie voor vrouwen 1 dat het te allen tijde een prestatievoetbalteam 

moet blijven. Een team waarin iedereen op niveau kan spelen en met plezier. Dit moet 

een team zijn wat op het hoogst haalbare niveau speelt. Vrouwen 1 moet een team zijn 

waar iedereen zichzelf kan en wil ontwikkelen.   

Prestatie  

Vrouwen 1 is een selectieteam. Het huidige streven is om minimaal op het niveau van de 

1de klasse (zaterdag) te spelen. Voor dit team staat er elk seizoen een trainer die 

minimaal UEFA 3 (TC-3) heeft behaald bij de KNVB. Hierbij wordt de trainer bijgestaan 

door een leider die de nodige kennis en kunde heeft van voetbal. Dit team moet op een 

niveau spelen waarbij jeugdige talenten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het doel 

is om wedstrijden te winnen op een manier waarmee we als team of individu beter 

worden. Kwalitatief goed voetbal, met een doel spelen en tactieken snappen, zijn een 

onderdeel om wedstrijden te winnen. Dit is  de basis om een wedstrijd te winnen. 

Voetballen met een gedachte. 

Ambitie vrouwen 1 over 5 jaar 

De ambitie is om binnen 5 jaar een jonge talentvolle ploeg te creëren die midden in de 

1ste klasse zaterdag meespeelt waarbij er een selectie kan zijn van minimaal 16 

personen. Het doel is ook om een stabiele 1ste klasser te zijn waar ontwikkelen en 

presteren voorop staat. Winnen en kampioen worden is leuk, maar winnen en als team of 

individu beter worden is een prestatie. 
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1.3.3 Vrouwen 2 (zondag) recreatie  

 

Visie 

De Zweef heeft als visie voor vrouwen 2, bij het (nog) ontbreken van een 

opleidingsteam, dat dit een recreatief team blijft waar plezier en ‘een lekker potje ballen’ 

voorop staat.  

Recreatie 

Vrouwen 2 is een recreatie team. Ondanks de insteek ‘recreatie’ blijft het wenselijk om 

de aansluiting met vrouwen 1 te houden. Het streven is om op een minimaal niveau van 

de 4de klasse te spelen. Voor dit team staat er elk seizoen een trainer, het liefst met 

trainingskennis en/of ervaring(en). Het hebben van een trainingsopleiding is geen 

vereiste. Dit team zal twee keer in de week trainen.  

Ambitie vrouwen 2 over 5 jaar 

We hopen, met de komst van een opleidingsteam, dat we een recreatief team kunnen 

behouden voor diverse vrouwelijke leden, ongeacht met welk (sportief) doel. Of je nu 

jaren lid bent of net komt kijken, iedereen moet zich ‘thuis’ kunnen voelen in een team.  

 

Zoals het er nu voor staat qua aantal vrouwelijke leden, is het goed mogelijk dat wij 

binnen 3 seizoen een 3e vrouwenelftal kunnen gaan starten. Deze verwachting sluit aan 

bij de richting die wij willen geven aan het vrouwenvoetbal binnen De Zweef. Dit zal ten 

goede komen voor een betere aansluiting tussen prestatie en recreatie.  ‘Oud-’ 

vrouwelijke leden welke op prestatie niveau hebben geacteerd, kunnen bij de club blijven 

en op recreatie niveau betrokken blijven binnen de vereniging.  
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1.3.4 Opleidingsteam 

 

De ambitie voor de toekomst is dat erop den duur minimaal drie vrouwenelftallen 

samengesteld kunnen worden. Dit in belang van De Zweef om zo het vrouwenvoetbal te 

promoten en te versterken. De ambitie om drie vrouwenelftallen te maken kan heel veel 

steun bieden voor het prestatieteam, vrouwen 1. Zie figuur 1 hoe dit in de toekomst eruit 

kan komen te zien. 

 

Figuur 1 gewenste situatie toekomst 

 

Belangrijk is dat er ondersteuning voor vrouwen 1 van onderuit komt. De Zweef moet 

een club worden die zelf opleidt en kansen creëert voor meiden of dames om beter te 

worden in voetbal. Dit gebeurt al vanaf de jeugd. Hierin moet er juiste begeleiding zijn 

en ondersteuning komen die het nodig heeft. Jonge ambitieuze train(st)ers die het leuk 

vinden om meiden te trainen en te begeleiden. Ze moeten worden ondersteund door  

dames die ervaring hebben met voetbal op wedstrijdniveau, het liefst minimaal 

uitkomend in de tweede of derde klasse. Op deze manier ontwikkelen jonge trainers zich 

in het geven van training. Daarnaast is het een aanvulling dat speelsters training krijgen 

van een gevarieerd trainersduo, zowel één met de juiste papieren als een voormalig 

speelster met ervaring, voor een goede overdracht in kennis en ervaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Potentie voor Vr1 * Spelen hier op recreatief niveau

* Eventuele invallers voor Vr1 * Zijn niet prestatiegericht 

* Meetrainen met Vr 1 * Niet verplicht deel te nemen aan Vr1

* Nadruk op individuele kwaliteits verbetering * Hier kan iedereen op elk niveau voetballen

Vr 2

Opleidingsteam

2de klasse

Vr 3

Recreatieteam

3/4de klasse 

Vr1 

Prestatieteam

1ste klasse
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1.3.5 Draagvlak 

 

Belangrijk is dat het meiden- en vrouwenvoetbal de aandacht krijgt die zij verdient 

binnen de vereniging. Gelukkig zien wij deze ontwikkelen met de jaren toenemen. Zo is 

het eerste vrouwenteam inmiddels gelijkgesteld aan het voormalige tweede herenteam 

(zondag), nu zaterdag 1. Dit houdt in dat de vrouwen recht hebben op een aantal 

faciliteiten als kleding, een betaalde trainer en dat een bus betaald wordt vanuit de club 

bij verre uitwedstrijden. Daarnaast stelt de vereniging een teambudget beschikbaar.  

 

Toch is het meiden- en vrouwenvoetbal nog niet sterk vertegenwoordigd in de 

verschillende bestaande commissies. Steeds meer vrouwelijke leden vervullen wel een 

(actieve) vrijwilligers rol binnen de vereniging waardoor menigeen niet meer om het 

vrouwenvoetbal heen kan. Dit is een belangrijke ontwikkeling.  

 

Op het gebied van PR mag er meer ruchtbaarheid gegeven worden aan het meiden- en 

vrouwenvoetbal. Verslagen (mits aangeleverd) worden op de algemene site geplaatst 

maar ook op social media mag er meer aandacht zijn voor het vrouwenvoetbal. 

Wedstrijden en/of uitslagen kunnen op dit platform aangekondigd worden, evenals de 

wedstrijden van heren 1 zondag en zaterdag.  

 

Tevens zullen belangrijke functies als meiden- en/of vrouwenvoetbal coördinator vervuld 

moeten worden. Door de jaren heen zijn deze functies wel vervuld door verschillende 

bevlogen vrijwilligers, echter leek hun positie binnen de bestaande commissies niet altijd 

even ‘belangrijk’ gevonden. Hierdoor kwam het in het verleden voor dat men niet altijd 

structureel aansloot bij de diverse commissies en overleggen, deels omdat meiden- en 

vrouwenvoetbal geen vast speerpunt was op de agenda. Dit zien wij in de toekomst 

graag anders.  

 

Graag zien wij een nieuwe commissie gericht op het meiden- en vrouwenvoetbal binnen 

de vereniging en zal er als volgt uit moeten zien: 

• voorzitter afdeling meiden- en vrouwenvoetbal (tevens voorzitter commissie en 

vast lid van de huidig TC)  

• leider vrouwenteam(s) + leider meidenteam(s) 

• lid beleidscommissie meiden- en vrouwenvoetbal 

• coördinator vrouwenvoetbal* 

• coördinator meidenvoetbal*  

 

* Voor meiden- en vrouwenvoetbal coördinator hebben wij een functieomschrijving 

weergegeven onder hoofdstuk 5.2 Functieomschrijving meidenvoetbal coördinator 

en 5.3 Functieomschrijving vrouwenvoetbal coördinator 
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2. Toekomst meerdere vrouwenteams  
 

Figuur 2 laat het plaatje zien hoe wij in de toekomst de meiden- en vrouwenopleiding 

voor ogen hebben. Gezien momenteel de huidige Mo.19 competitie bijna op uitsterven 

ligt, vinden wij het belangrijk dat deze meiden de overstap maken naar de senioren 

competitie in de vorm van een opleidingsteam, zoals omschreven als Vr2 in figuur 1.  

 

 

 

 

Figuur 2 Structuur damesopleiding 

 

  

2de klasse

2de klasse 3/4de klasse 

Mo17-1

Prestatieteam

1ste klasse

Mo15-1

Prestatieteam

2de klasse

Mo13-1

Prestatieteam

Vr1 

Prestatieteam

1ste klasse

Vr 2 Vr 3

Opleidingsteam Recreatieteam
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3. Jeugd(meiden)afdeling  
 

Uitgangspunt is dat gemengd voetbal het startpunt is voor álle kinderen die komen 

voetballen bij de Zweef. Hierna is het streven om de meiden gemengd te laten voetballen 

tot in ieder geval 12 jaar. Zoals beschreven in het beleid van de KNVB: 

Vanaf 12 jaar zullen meiden vaker kiezen om te voetballen met vriendinnen maar 

wanneer zij gewend zijn aan het spelen tussen de jongens zal deze keuze minder vaak 

worden gemaakt. Wanneer zij wel kiezen voor een meidenteam dan hebben zij een 

goede basis gelegd om verder te groeien.  

 

3.1 Aansluiting van meiden- naar vrouwenvoetbal  

 

De coördinator meiden heeft regelmatig contact met trainers en leiders van de 

meidenteams, evenals met de trainers en leiders van meiden in jongensteams. Meiden 

met potentie voor vrouwen 1 zijn in beeld en moeten op een gepaste leeftijd de kans 

krijgen zich te laten zien. Een harde leeftijdsgrens is moeilijk te bepalen omdat 

verschillende factoren hier een rol spelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

fysieke ontwikkeling zijn hierin belangrijk. In overleg met trainers, ouders en de meiden 

zelf zal worden bekeken wanneer iemand toe is aan een stap richting vrouwen 1. In 

samenspraak met de trainer/leider van vrouwen 1 zullen deze meiden in eerste instantie 

een periode meetrainen met het eerste vrouwenteam.  

 

 

  

“Door jongens en meiden samen te laten spelen, ontwikkelen ze zich 

sneller, vinden ze een betere plek in het team en hebben ze meer plezier. 

Wanneer vanaf de jongste jeugd wordt gestart met gemengd voetbal wordt 

dit voor kinderen, trainers en ouders heel normaal. Met als bijkomend 

voordeel dat het de integratie van meiden en vrouwenteams in het gehele 

voetballandschap bevordert.’’ (Bron: KNVB visie Vrouwenvoetbal 2018 

– 2022) 
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4. Algemene faciliteiten meiden- en vrouwenteams  
 

Vrouwen 1 

- Trainer met UEFA 3 (TC-III) (incl. vergoeding). 

- Leider met voetbalkennis en/of ervaring. 

- Teambudget (in samenspraak met de spelerscommissie) . 

- Het 1e vrouwenteam krijgt de beschikking over trainingspakken, inloopshirts en 

sporttassen, (eventueel) beschikbaar gesteld door een sponsor. 

- Het 1e vrouwenteam krijgt elk seizoen een set keeperhandschoenen. 
- Het 1e vrouwenteam traint minstens eenmaal per week op het veld waar thuis de 

wedstrijden worden gespeeld.  

- Het team krijgt elk jaar nieuwe trainingsballen. 

- Voor uit wedstrijden, langer dan 60 minuten rijden, wordt het vervoer geregeld vanuit 

de vereniging (bv. Het faciliteren van een bus). 

Vrouwen 2  

- Trainer met voetbalkennis en/of ervaring. 

- Het 2e vrouwenteam krijgt elk seizoen een set keeperhandschoenen. 

- Het 2e vrouwenteam traint bij voorkeur minstens eenmaal per week op een 

vergelijkbaar veld als waar thuis de wedstrijden op worden gespeeld. 

- Het team krijgt om het jaar nieuwe trainingsballen. 

Meiden/jeugd 

 

- Trainer of ouder/voogd met voetbalkennis en/of ervaring. 

- 2e keer in de week mogelijkheid tot trainen. 

- Zoveel mogelijk laten gemixed laten meedraaien. 

 

Begroting (netto per seizoen) 

Wat Kosten Budgetplan Verantwoordelijk 

Vergoeding 

gecertificeerde 

trainer vrouwen 1 

€2500,- / 

€3000,- 

Trainersvergoedingen Technische commissie 

Bon schoenen €75 Algemene middelen Bestuur/penningmeester 

Bon 

keeperhandschoenen 

€75 Algemene middelen Bestuur/penningmeester 

Trainingsballen €60,- p.s.  Algemene middelen Bestuur/penningmeester 

Team budget €1500,-  Algemene middelen Bestuur/penningmeester 

Busvervoer €300,-  Algemene middelen Bestuur/penningmeester 
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5. Organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden 

 

5.1 Organisatiestructuur 

 

Dagelijks/algemeen bestuur 

 

Technische commissie 

 

 

  

D
a
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e
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s
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e
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r

 

Voorzitter 
Erik Heuver 

Secretaris 
Mischa Masthoff 

Vicevoorzitter 
Jan-Pieter van 

Vree 

Facilitair 

Helmut van Rhee 

Jeugdcommissie 

Stefan Scholten 

Voetbal - 

Technisch 

Romy van den 

Financiën 
Ewald 

Wennemers 

Vrijwilligers 

Melanie Tibbe 

A
lg

e
m

e
e
n
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e
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tu
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r

 Sponsoring 

Jan Fikken 

PR & 

Communicatie 

Jan-Pieter van 

T
e
c
h
n
is

c
h
e
 c

o
m

m
is

s
ie

 
Technisch coördinator senioren 

Xander ten Hove 
Mark Scholten 

Technisch coördinator jeugd 
Rene Jannink 

Technisch coördinator 

meiden/vrouwen 
……. 

Fysiek/Medisch coördinator 
Robert Spenkelink 
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Voetbal-organisatorisch  

 

 

 

 

  

Seniorencommissie 

Henk Grondhuis (vz) 

Gerard te Kiefte 

Harry Hoonhorst 

Hans Knobben 

Gerrit ten Dam 

 

Jeugdcommissie 

Stefan Scholten 

Robin Souverijn 

Rik Engbers 

Niels Kolkman 

Renè Jannink 

Waaronder ook: 

Wedstrijdsecretariaat 

jeugd (Hans Knobben, 

Lisanne Dikkers) 

Voetbalmaterialen 

Henk Dikkers  (jeugd) 

Gerrit Verschoor 

(senioren) 

Dames-

/Meidenvoetbal 

Djarah Wijkamp 
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5.2 Functieomschrijving meidenvoetbal coördinator 

 

De meidencoördinator van De Zweef moet een man/vrouw zijn die met alle energie en 

passie deze functie wil invullen, waarvan we van uit mogen gaan dat de functie minimaal 

3 seizoenen vervult wordt. Meidenteams MO11 t/m MO19 vallen onder de technisch 

coördinator meiden. 

 

Wat wordt er verwacht van de coördinator? 

• Samenstelling teams en bijbehorend kader in samenspraak met algemeen 

jeugdcoördinatoren en trainers/leiders. 

• Periodiek overleg met jeugdcoördinatoren. 

• Aanspreekpunt binnen de club voor zowel trainers/leiders als ouders/verzorgers 

• Ondersteunen trainers en leiders, bij probleem meedenken en eventueel hulp 

inschakelen waar nodig. 

• Zicht houden op de ontwikkeling van de speelsters in de diverse teams. 

• Zicht houden op de algehele ontwikkeling van het meidenvoetbal bij de Zweef en 

inzetten op verbetering en groei hiervan. 

• Nauw contact met de coördinator vrouwenvoetbal en leiders/trainers van de 

vrouwenteams. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Openheid en eerlijkheid. 

• Dat we afspraken nakomen. 

• Dat we meehelpen in de beginfase. 

• We creëren overzicht om te starten. 

• We geven informatie rondom de (organisatie)structuur binnen bij De Zweef. 

• Het kennismaken met bestuursleden die van belang zijn. 

 

 

In samenspraak met andere coördinatoren willen we er voor zorgen dat talentvolle 

meiden dezelfde kansen krijgen in selectieteams als bij de jongens. Meiden die 

potentie hebben om in het eerste vrouwenteam te gaan voetballen moeten de kans 

krijgen zich te laten zien. Op welke leeftijd dit kan zal afhangen van de ontwikkeling 

van de meiden individueel. Dit zal altijd in overleg gaan met de leiding van het 

eerste vrouwenteam, de leiding van het meidenteam en met de meiden zelf. 

Wanneer mogelijk zal er ook bij de meidenteams selectie plaatsvinden. 

Het streven is om de meidenteams altijd te voorzien van goede begeleiding. Twee 

maal in de week trainen en de juiste leiding op de wedstrijddag is het uitgangspunt. 

Hierbij zal, net al bij andere jeugdteams, hulp van ouders/verzorgers gewenst en 

noodzakelijk zijn. 
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Wat krijg je ervoor? 

• Een leuke club met veel positiviteit. 

• Teams met ambitie voor de komende 5 jaar. 

• Enthousiaste trainers die graag willen meedenken. 

• Waardering vanuit speelsters en trainers. 

• Plek als coördinator van vrouwen 1, 2 en Mo19-1. 

 

5.3 Functieomschrijving vrouwenvoetbal coördinator 

De vrouwenvoetbal coördinator van De Zweef moet een man/vrouw zijn die met alle 

energie en passie deze functie wil invullen, waarvan we van uit mogen gaan dat de 

functie minimaal 3 seizoenen vervult wordt.  

Wat wordt er verwacht van de coördinator? 

• Vast aanspreekpunt die deelneemt aan de vergaderingen van de technische 

commissie 

• Gesprekken met de spelersraad 

• Is betrouwbaar en integer 

• Luisterend oor voor de trainers en speelsters 

• Organiseert de communicatie en vergadering rondom de senioren vrouwen 

• Is oplossingsgericht  

• Wil meegaan in het beleidsplan 

• Staat open voor feedback en kan ook feedback geven waar nodig 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Openheid en eerlijkheid. 

• Dat we afspraken nakomen. 

• Dat we meehelpen in de beginfase. 

• We creëren overzicht om te starten. 

• We geven informatie rondom de (organisatie)structuur binnen bij De Zweef. 

• Het kennismaken met bestuursleden die van belang zijn. 

 

Wat krijg je ervoor? 

• Een leuke club met veel positiviteit. 

• Teams met ambitie voor de komende 5 jaar. 

• Enthousiaste trainers die graag willen meedenken. 

• Waardering vanuit speelsters en trainers. 

• Plek als coördinator van vrouwen 1, 2 en Mo19-1. 
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Nawoord 
 

De reden voor het opstellen van dit beleidsplan is dat er behoefte bestaat aan een 

duidelijke en herkenbare kader binnen Rksv De Zweef met betrekking tot het meiden- en 

vrouwenvoetbal. Het aantal vrouwelijke leden groeit dermate dat hier een beleid voor 

nodig is. Middels dit plan hopen we richting te geven aan de ontwikkeling van onze 

(vrouwelijke) leden en om draagvlak te creëren binnen de vereniging.   

 

Bij het ontbreken van een voltallige commissie meiden- en vrouwenvoetbal blijft de 

uitvoering, bewaking en bijstelling van het beleid voor het meiden- en vrouwenvoetbal bij 

Rksv De Zweef een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de technische commissie en 

jeugd- en seniorencommissie, in samenspraak met de beleidscommissie.  

Streven is om het plan jaarlijks te evalueren en waar nodig bij te stellen voor in de 

toekomst. We hopen op termijn de verschillende functies te hebben vervuld zodat men 

actief deel kan nemen aan de verschillende overleggen met als doel de belangen 

behartigen van meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging.   

 

Laten we met elkaar het vrouwenvoetbal binnen de ‘de leukste vereniging van Nijverdal’ , 

de gemeente en op landelijk niveau naar een hoger plan tillen.  

 

 

 


