
Seizoens-opening Sportclub 
Teuge

1 juli 2022



Programma  

• Welkom – Gerben 

• Gesprek met de voorzitter – Hans

• Ontwikkeling voetbalzaken – Sjors 

• Wedstrijdsecretariaat & scheidsrechters 
– Johan & Hella 

• Vrijwilligers & bardiensten – Sonja

• Kennismaking van de teams olv. 
trainers/ leiders – Gerben 



Kengetallen

• Dorpsvereniging 

• gemoedelijkheid, gelijkheid, 
plezier & prestatie

• 550 leden, waarvan 260 
jeugdleden

• 22 jeugdteams

• 5 senioren teams

• 1 dames team

• 29 jeugdscheidsrechters/ 
spelbegeleiders (pupillen: 20, 
junioren: 9) en 14 
verenigingsscheidsrechters



Gesprek met de 
voorzitter

• ‘Rondje langs de velden’

• Jeugdcommissie

• Organisatie SP-Teuge 



Organisatie SP-Teuge
Bestuur SP-TEUGE

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Voetbalzaken

Buitendienst

Algemene zaken

Jeugdcommissie Communicatiecommisie Kledingcommissie Sponsorcommissie Activiteitencommissie Bardiensten

Voorzitter Aanspreekpunt bestuur Aanspreekpunt bestuur Voorzitter Activiteiten beheerder Ochtend

Hoofd Jeugdopleiding Eindredacteur/ website Commissielid Club van 50/ buitendienst Coordinator Bingo Middag 

Train-the-trainer Redactielid/ social media Commissielid Algemeen Coordinator Klaverjassen

Materialen Redactielid/ nieuwsbladen Commissielid Algemeen Coordinator Senioren activiteiten

Coordinator mini's Redactielid/ fotograaf Commissielid Coordinator Jeugdactiviteiten

Coordinator JO08-10

Coordinator JO11-12

Coordinator JO13-15

Coordinator JO16-19



Ontwikkeling 
voetbalzaken

• Update 5 jarenplan jeugdopleiding
▪ Horizontaal trainen is moeizaam van de grond 

gekomen 
▪ Individueel opleiden begint vorm te krijgen

• Hoofd jeugdopleiding
▪ Zoektocht is gestart 
▪ Ontbrekende factor in het 5 jarenplan

• Ontwikkeling meiden-jeugdspelers
▪ Extra aandacht op vrijdagavond

• Opleiden van trainers
▪ Eigen kennis vergroten
▪ 6 personen gaan trainers opleidingen starten



ONTWIKKELING VOETBALZAKEN

JO8 JO9 JO10 JO11 JO12 JO13 JO14 JO15 JO16 JO17 JO19

8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1

8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 19.2

10.3 12.3

Trainers/ leiders:

• onderbouw en middenbouw ingevuld
• hulde voor alle ouders, trainers en leiders!
• aantal teams voorzien met clubtrainers – mooie ontwikkeling!

• bovenbouw problematisch
• veel gesprekken gevoerd afgelopen periode – nog geen match gevonden
• graag horen we namen van kandidaten



Wedstrijdsecretariaat 
en

scheidsrechterscommissie

Seizoensopening 1 juli 2022



Wedstrijdsecretariaat

Wat doen wij?

• Ontvangen van teams (zowel Teuge als bezoekende 
clubs) en spelbegeleiders/scheidsrechters

• Mededelingen zoals welk veld, kleedkamer, wel of geen 
spelbegeleider/scheidsrechter

• Uitgifte reservekleding, keppeltjes en pionnen voor 
uitzetten van velden, fluitjes, noteren van uitslagen

• Koffie voor leiders en trainers

• Vraagbaak voor onduidelijkheden 



Praktische zaken

• Verantwoordelijkheid uitslag ligt bij de 
spelbegeleider/scheidsrechter

• Positie trainers/leiders langs het veld

• Kleedkamers graag schoon achterlaten

• Kluisjes voor waardevolle spullen bij het 
wedstrijdsecretariaat

• Ranja ophalen in kantine



Scheidsrechter-
commissie
• Aanstellen spelbegeleiders/scheidsrechters

• Zichtbaar aanwezig tijdens wedstrijden 
(fluorescerende hesjes)

• Verzorgen informatie avonden over arbitrage

• Opleiden tot spelbegeleider/scheidsrechter



Vrijwilligers SP-
Teuge



Vrijwilligers SP-Teuge
Algemeen: 

• Vrijwilligers zijn essentieel voor het bestaan van de club

• Betrokkenheid ouders is belangrijk

• Speciale aandacht: bardienst

• Fix een klus(je)



Bardiensten
Komend seizoen:

Ouders van de jeugdteams:

- JO 11, 12 en 13

- Eén ouder coördineert

- Checklist 

- Instructieavond gepland op 8 september

- Contact: majellapannekoek@hotmail.com, 06 33778465 

Overzicht: Datums

Jeugdteams JO11.1 10-sep 4-feb-23 17-jun-23

JO11.2 17-sep 4-mrt-23 1-jul-23

JO12.1 15-okt 1-apr-23

JO12.2 20-okt 8-apr-23

JO12.3 19-nov 15-apr-23

JO13.1 3-dec 13-mei-23

JO13.2 28-jan 10-jun-23



Fix een klus(je)

• Overzicht klus per team bij trainer/ leider beschikbaar 
(augustus)

• Uitvoering: voor afsluiting 1e seizoenshelft (december) en voor 
einde seizoen (juni) 

• Rekening houden met (eventuele) Corona-maatregelen 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit seizoen weer tot een 
succes te maken



Kennismaking 

• met (on-)bekende spelers/ ouders

• met trainers/ leiders

• teamafspraken

• praktische zaken, zoals voorlopige 
trainingstijden, wedstrijden



Wilt u met ons 
meedenken?
• Spreek een coördinator aan, 

• geef het door aan de trainers/leiders, of

• mail naar: tjc@sp-teuge.nl of vanderwalgh@gmail.com



10

1

ONZE (OP) STELLING

We geven de tegenstander een box 
(hand) en tonen respect

We geven aandacht aan wat 
goed gaat

De scheidsrechter beslist en we 
gaan er sportief mee  om

We zijn zuinig op ons sportcomplex en 
de materialen

We laten iedereen in hun 
waarde

We zorgen er samen voor dat iedereen 
het naar zijn zin heeft

We doen niet aan vloeken, 
schelden, pesten en geweld

We zijn een goede gastheer en 
een goede gast

Winnen en verliezen doen 
we samen

Volwassenen geven het 
goede voorbeeld

We voetballen voor ons 
plezier

9 11

2 3 4 5

76 8

Samen zijn we Sportclub Teuge !



Wulle stoat veur Teuge


