
              

  

JEUGDBELEIDSPLAN  SV HASLOU 2018   Pagina 1  

  

  

JEUGDBELEIDSPLAN 2018  

  

                

  

                

  

  

JEUGDBELEIDSPLAN 2018  
  



              

  

JEUGDBELEIDSPLAN  SV HASLOU 2018   Pagina 2  

  

Inhoudsopgave  

Pagina 2  Inhoudsopgave  

Pagina 3   Doelstelling jeugdbeleid  

Pagina 4   Selectievoetbal algemeen  

Pagina 5   Niet-selectievoetbal algemeen  

Pagina 6   Meisjesvoetbal algemeen  

Pagina 7   Algemeen beleid  

Pagina 9   Positief klimaat  

Pagina 10     Vrijwilligersbijdragen  

Pagina 11  Verwachtingen trainers  

Pagina 12     Technische commissie                                               

Pagina 14  Beleid niet-standaardteams  

Pagina 15   Omgang met talenten binnen de vereniging  

Pagina 16  Overplaatsen spelers  

Pagina 16   Trainingen  

Pagina 17   Afspraken en regels rond trainingen  

Pagina 18   Afspraken en regels rondom wedstrijden  

Pagina 19  Overgang naar de senioren (+ verwijzing)  

Pagina 19  Trainingsinhoud en leerlijnen (+ verwijzing)  

Pagina 20  Continuïteit Jeugdbeleidsplan                                                         

Pagina 20  Communicatie  

Pagina 21   Organogram Jeugdafdeling  

Pagina 21  Taakomschrijvingen (+ verwijzing)  
  

  

  
   

  

  



              

  

JEUGDBELEIDSPLAN  SV HASLOU 2018   Pagina 3  

  

Doelstelling Jeugdbeleid  

  
De doelstelling van de jeugdafdeling van SV Haslou is:  

  

Jeugdspelers in een veilige en prettige omgeving een zo optimaal m͞ogelijke 

ontwikkeling als voetballer te laten doormaken en plezier te laten hebben in 

het voetbal.  

  
Voor de uitwerking hiervan kiezen we bij SV Haslou voor een uitwerking in selectie en niet selectie 

voetbal. In breder opzicht zou je mogen spreken over prestatieve of recreatieve deelname aan de 

voetbalsport.  

SV Haslou is een vereniging waar alle spelers voor hun plezier komen voetballen en waarbij we de 

eerste teams van elke leeftijdscategorie op een zo hoog mogelijk niveau willen laten spelen. Dit 

betekent dat het streven is om al onze eerste selectieteams  minimaal eerste klasse te laten spelen. 

Daarnaast bieden we naast het voetbal op jaarbasis activiteiten voor de jeugd aan om het plezier bij 

de vereniging nog te vergroten. Op deze manier ontstaat er binding met de club.  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



              

  

JEUGDBELEIDSPLAN  SV HASLOU 2018   Pagina 4  

  

Selectievoetbal algemeen  

  

Selectie voetbal onderscheidt zich van niet-selectie voetbal door de samenstelling van de teams. Bij 

selectie voetbal stellen we teams (selectieteams) samen op basis van kwaliteit. De selectieteams (2 

per leeftijdscategorie bijv. JO13-1 en JO13-2) bestaan uit spelers die op basis van voetbalkwaliteit 

geselecteerd worden. De samenstelling van de selectieteams is erop gericht de beste spelers binnen 

een leeftijdscategorie bij elkaar te brengen, waardoor een optimale leeromgeving ontstaat (de beste 

spelers trainen en spelen met elkaar en spelen wedstrijden tegen selectieteams van andere 

verenigingen) en de kans op optimaal presteren zo hoog mogelijk is. In die zin is selectievoetbal 

gericht op optimaal presteren. Dit komt ook tot uiting in het feit dat selectieteams minimaal twee 

keer per week trainen en dat de trainer van het eerste selectieteam zoveel mogelijk een 

gediplomeerde trainer is.  

Als een selectiespeler om andere redenen dan ziekte, blessure, privé omstandigheden of huiswerk 

niet verschijnt op de training kan dat leiden tot een sanctie zoals het niet opgesteld worden tijdens 

wedstrijden. Datzelfde geldt voor het om andere dan eerdergenoemde redenen niet verschijnen bij 

wedstrijden of niet kunnen of willen deelnemen aan wedstrijden. Het is aan de trainer/coach om, in 

overleg met de technische commissie over zulke disciplinaire maatregelen te beslissen. SV Haslou 

stuurt aan op het maken van afspraken door de trainer/coach bij aanvang van het seizoen.  

Deze visie op selectievoetbal wil uitdrukkelijk niet zeggen dat hierbij het plezier in het 

voetbal minder telt dan het doormaken van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling als 

voetballer of de doelstelling om als selectieteam zo goed mogelijk te presteren. 

Trainer/coaches / begeleiders van selectieteams hebben de taak en verantwoordelijkheid 

om een goede balans te vinden tussen de gerichtheid op het presteren en plezier in het 

voetbal. De verdere gang van zaken rond het selectie voetbal binnen SV Haslou 

(selectiebeleid, procedures, criteria, afspraken) is vastgelegd in het selectiebeleidsplan, dat 

naderhand als bijlage aan dit plan wordt toegevoegd vanuit de technische commissie.  
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Niet-selectie voetbal algemeen  

  
De optimalisatie op individueel- en teampresterend niveau staat bij het niet-selectie voetbal niet 

centraal. Dat betekent niet dat alleen plezier in het voetbal centraal staat. Ook bij het niet-selectie 

voetbal staat naast dat plezier de ontwikkeling als voetballer centraal. Ook niet-selectie teams vinden 

het immers leuk als ze wedstrijden winnen en kampioen worden!  

Ook bij niet-selectie voetbal stuurt SV Haslou aan op het maken van afspraken aan het begin van elk 

seizoen binnen elk team afzonderlijk. Deze afspraken worden gemaakt i.o.m. alle teamleden op het 

gebied van bijvoorbeeld samen naar uitwedstrijden gaan, douchen, trainen, etc.  

Niet-selectie teams trainen twee keer per week, uitgezonderd de JO07 teams die 1 keer trainen.      

De niet-selectie trainers zullen ondersteund worden door het technische kader, waar nodig. Een 

nietselectiespeler kan immers zich dusdanig ontwikkelen dat deze kan doorstromen naar de selectie. 

Dit is ook mogelijk halverwege het voetbalseizoen.  
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Meisjesvoetbal  

  
Het meisjesvoetbal is een regulier onderdeel van SV Haslou. Dat wil zeggen, dat bij de werving zowel op 

jongens als meisjes wordt gemikt als doelgroep. Het behoort ook tot een speerpunt van SV Haslou om 

het meisjesvoetbal een structureel onderdeel van de jeugdafdeling te laten zijn. SV Haslou streeft 

ernaar om de komende jaren het aantal meisjes minstens te handhaven en waar mogelijk uit te 

breiden. SV Haslou wil voorkomen dat meisjes in een voor hun leeftijd te hoge of te lage 

leeftijdscategorie moeten worden ingedeeld.  

Voor meisjes in een gemengd team zorgt SV Haslou dat bij thuiswedstrijden de gelegenheid is apart 

te douchen. Voor de mannelijke leiders/coaches/ouders van meisjesteams is de kleedkamer van het 

team tijdens het omkleden voor en na wedstrijden en tijdens het douchen verboden terrein.  

De voor- en nabespreking zullen indien mogelijk en gewenst plaatsvinden in een andere ruimte. Wanneer het 

meisjesvoetbal groeit in de komende vier jaar  zullen we hetzelfde beleid aanhouden als bij jongensvoetbal. Dit 

betekent dat selectieteams en niet-selectieteams kunnen ontstaan. Hiervoor dienen echter wel voldoende 

speelsters per leeftijdscategorie beschikbaar te zijn en de leeftijdsopbouw dient ook voldoende aan te sluiten.  
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Algemeen beleid  

  
Het doel van het beleid van SV Haslou wat betreft normen en waarden is zorgen voor een 

veilige omgeving voor iedereen die bij de trainingen en wedstrijden betrokken is en waarin de 

jeugd op een plezierige wijze kan deelnemen aan deze trainingen en wedstrijden. In beginsel 

wordt geen onderscheid gemaakt op dit vlak tussen selectie en niet-selectie voetbal.  

De kernwaarden van SV Haslou bestaan uit het volgende:  

1. Teamleiders/coaches van SV Haslou, zowel van niet-selectieteams als van 

selectieteams, dienen het goede voorbeeld te geven.  

Dat houdt onder andere het volgende in:  

• tijdens wedstrijden wordt positief en voetbalgericht gecoacht.  

• tijdens wedstrijden onthouden zij zich van schelden en vloeken tegen toeschouwers, spelers, 

leiders/coaches van de tegenstander en die van het eigen team.       

• tijdens de wedstrijd onthouden zij zich van schelden, vloeken tegen en beledigen van de 

scheids-en grensrechter. Als ze het ergens niet mee eens zijn, dan kunnen zij hun bezwaar 

voor, tijdens of na de wedstrijd kenbaar maken op een respectvolle wijze.  

• teamleiders/coaches van SV Haslou die zich regelmatig niet aan het hier geformuleerde 

beleid houden, kunnen niet langer leider/coach bij SV Haslou zijn.  

• SV Haslou heeft het nadrukkelijke voornemen voor alle vrijwilligers die op een directe wijze 

betrokken zijn bij het jeugdvoetbal, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit 

geldt voor leiders/coaches en trainers. Hiermee benadrukt SV Haslou het belang van een 

veilige omgeving, een VOG is geen garantie, maar draagt wel bij aan het behalen van de 

doelstellingen.  

2. Ouders/toeschouwers van SV Haslou worden door teamleiders (eventueel 

ondersteund door de desbetreffende aanwezige jeugdcoördinatoren) aangemoedigd om 

spelers tijdens wedstrijden positief aan te moedigen. Bovendien worden ouders/toeschouwers 

van  SV Haslou waar nodig op gewezen dat coachen van spelers tijdens wedstrijden is 

voorbehouden aan teamleiders/coaches.  

Normen en waarden hebben ook te maken met alledaagse fatsoensnormen die bij het voetballen  

en het lid zijn van een voetbalvereniging horen. Voorbeelden daarvan zijn: a. het accepteren van 

beslissingen van de scheidsrechter,  

b. het op de daartoe aangewezen parkeren van fiets of auto,  

c. het (tijdig) betalen van de contributie,  
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d. het tijdig afzeggen (ook bij trainingen), zodat er nog voor vervanging kan worden gezorgd,  

e. tegenstander en arbitrage voor en na de wedstrijd een hand geven voor de wedstrijd en een high 

five na de  

wedstrijd,                                                                                                                                                                                       

f. het op een correcte wijze omgaan met eigendommen van de vereniging,  

g. het verrichten van vrijwilligerswerk binnen het team van jezelf of van je kind (bijv. rijden bij 

uitwedstrijden, wassen van kleding, scheidsrechter of grensrechter tijdens wedstrijden) of binnen 

de club in het algemeen  

(bijv. plaatsnemen in een commissie, opvang team tegenstander voor wedstrijd).                                                     

h. het is niemand toegestaan in het kleedlokaal een telefoon te hebben aan staan!  
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Positief klimaat  

SV Haslou stelt zichzelf ten doel om alle jeugdleden te laten voetballen in een positief klimaat. 

Daarmee bedoelen we dat iedereen die bij het begeleiden van jeugdteams betrokken is, op 

een positieve manier de kinderen benaderd, begeleidt en coacht. Dit komt naar voren in de 

volgende afspraken:  

1. Tijdens de wedstrijdbespreking wordt door de teambegeleider en/of trainer alleen 

gesproken over gewenst gedrag en de gewenste manier van voetballen. De nadruk 

wordt niet gelegd op wat er niet goed gaat, maar juist op wat er wel goed gaat en wat 

er nog beter kan.  

2. Voor de wedstrijd meldt het hele team zich in de middencirkel en wenst de 

tegenstander een prettige wedstrijd d.m.v. een handdruk aan alle tegenstanders. De 

teambegeleider van SV Haslou zorgt ervoor dat de leider van de tegenpartij en de 

scheidsrechter hiervan op de hoogte zijn.  

3. Tijdens de wedstrijd zijn de spelers onderling positief tegen elkaar en tegen de spelers 

van de tegenstander. De team- of spelbegeleiders van SV Haslou zijn zelf ook positief 

naar zijn/haar spelers en naar de spelers en begeleiding van de tegenpartij en ziet er op 

toe dat zijn/haar spelers dit ook doen. Niet nakomen van deze afspraak door spelers 

brengt sancties met zich mee in de vorm van een waarschuwing of een wissel.  

4. Beslissingen van de scheidsrechter of spelbegeleider worden geaccepteerd zonder 

negatieve reacties in de richting van deze functionaris.  

5. Na de wedstrijd meldt het hele team zich weer in de middencirkel en bedankt de 

tegenstander voor een prettige wedstrijd d.m.v. een High Five aan alle tegenstanders. 

Ook krijgt de scheidsrechter/ spelbegeleider van alle spelers een hand.  
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Vrijwilligersbijdragen  

  
Bij SV Haslou hanteren we een vast beleid als het gaat om vergoedingen voor jeugdtrainers.  

Binnen de vereniging gaan we er vanuit dat personen met een hart voor voetbal in het algemeen en 

SV Haslou in het bijzonder, op vrijwillige basis iets terug willen doen voor hun club. Dat geldt voor 

iedereen; van kantinemedewerker tot commissielid, van bestuurslid tot teambegeleider, maar ook 

voor scheidsrechters en jeugdtrainers. Toch vinden we ook dat iemand die structureel minimaal 2 

maal in de week bereid is zijn of haar vrije tijd te besteden aan het verzorgen van de trainingen voor 

een van de standaard jeugdteams die we hebben daar een financiële vergoeding voor mag 

ontvangen, als we binnen ons kader geen beschikbaar persoon kunnen vinden.  Een 

vrijwilligersbijdrage ter compensatie van bijv. de gemaakte (reis)kosten.  

Hiervoor hanteren we richtbedragen. Dit zijn jaarbedragen.  

Momenteel geldt deze regeling voor:   

• Team JO17-1   

• Gastheer op zaterdag  

Een kanttekening vormt de opleiding van de trainer van JO19-1, die op basis van vooraf overeen 

gekomen financiële afspraken met SV Haslou de TC3 opleiding van de KNVB volgt. SV Haslou 

verstrekt in het kader van representatie, herkenbaarheid en waardering, sportkleding in bruikleen 

aan alle trainers en coaches van de jeugdafdeling. Ook stimuleren we de werving van vrijwilligers 

door elke begeleider / trainer vrij te stellen van het betalen van contributie. Tenslotte dringen we er 

op aan dat alle jeugd(be)leiders over een VOG-verklaring beschikken.   
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Verwachtingen trainers  

 

Van de trainers van JO19-1, JO17-1 en JO15-1 verwachten we het volgende:  

  

• In het bezit van TC3 of TC2 (of bereid om in het lopend seizoen te volgen/halen) De kosten –onder 

voorwaarden – hiervan komen voor rekening van de vereniging.  

• verzorgen van minimaal 2 trainingen per week.   

• Aanwezig als coach bij alle wedstrijden van het team.    

• Verantwoordelijk voor het technisch en tactisch beleid van het hele team, zie bijlage tc.  

• Regelmatig contact met trainer 2e team in die leeftijdscategorie over het doorschuiven/gebruiken  

van spelers • Voorzien/ helpen van de overige trainers in die leeftijdsgroep van/met inhoud voor 

hun trainingen.  

  

    

Van de overige trainers verwachten we het volgende:  

  

• Verzorgen van 2 trainingen per week  

• Het bekijken van de wedstrijden van je team                                                                                                                      

• Contact met de selectietrainer, de technische commissie, de RINUS-app en met gebruikmaking van 

documentatiemateriaal  voor hulp m.b.t. inhoud van de trainingen • Aanwezigheid bij verschillende 

gezamenlijke trainersbijeenkomsten en bijscholingsmomenten die georganiseerd worden vanuit 

het jeugdbestuur of technische commissie  

   

Voor de keepers van alle jeugdteams vanaf JO11 t/m JO19 bestaat de mogelijkheid deel te nemen 

aan een gerichte wekelijkse keeperstraining. Deze wordt verzorgd door een oud-keeper op de 

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Recent beschikken we ook over de mogelijkheid de keepers 

van de leeftijdsgroepen JO10 en JO09 individuele begeleiding te bieden op de maandagsavond van 

18.15 tot 18.45 uur.  
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 Technische commissie jeugdafdeling  

De standaardteams van SV Haslou worden samengesteld op basis van voetbalkwaliteiten.  

Elk leeftijdscategorie heeft mogelijk meer selectieteams.  De doelstelling van het 

selectievoetbal: Jeugdspelers in een veilige en prettige omgeving in de gelegenheid stellen om 

een zo optimaal mogelijke ontwikkeling als voetballer te kunnen doormaken en om plezier te 

hebben in het voetbalspel. Het kenmerk van selectievoetbal is dat zo goed als mogelijk de 

voorwaarden worden gecreëerd voor een optimale leeromgeving voor selectiespelers en voor 

optimaal presteren van de selectieteams van SV Haslou. De specifieke doelstelling van het 

selectievoetbal binnen SV Haslou is om met alle selectieteams zo hoog mogelijk te spelen. 

Uitgangspunt bij het selecteren van jeugdvoetballers is de individuele ontwikkeling van deze 

spelers. Het teambelang is ondergeschikt aan het individuele belang tijdens de 

selectieprocedure.  

  

Bepaling selectie- of standaardteam  

Elk jaar aan het einde van het seizoen bepaalt de technische commissie welke teams in het 

daaropvolgende seizoen aangemerkt gaan worden als selectieteam. De selectie is natuurlijk mede 

afhankelijk van het aantal jeugdleden binnen een leeftijdsgroep.  

  

Op meerdere manieren wordt informatie vergaard om de betere jeugdspelers in beeld te krijgen. 

Dat gebeurt op de onderstaande drie momenten:  

1) scouting bij alle SV Haslou teams op wedstrijddagen;  
Gedurende het seizoen bezoeken de leden van de technische commissie op 

wedstrijddagen alle jeugdteams van SV Haslou. Het streven is om elk team minimaal 

twee keer per jaar te bekijken. De terugkoppeling naar de teamleiding wordt 

beschreven in de “bijlage tc”.  

2) scouting bij alle SV Haslou teams op trainingsmomenten;  
Ieder seizoen wordt op willekeurige momenten trainingen bezocht door leden van  de technische 

commissie. Zij beoordelen dan de spelers van selectieteams en eventueel de spelers die door de 

niet-selectieteams zijn voorgedragen. De terugkoppeling naar de teamleiding wordt beschreven in 

de “bijlage tc”.  

3) beoordelingen door de trainers per team;  
Ieder seizoen in het begin van het kalenderjaar wordt door de technische commissie 

een trainersoverleg met alle trainers per leeftijdscategorie ingepland met als doel het in 

beeld krijgen van alle spelers die op dat moment bij die leeftijdscategorie rondlopen en 

wie er in aanmerking komen voor een selectieteam.  
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De technische commissie  

De technische commissie bestaat in seizoen 2018-2019 uit:  

  

Bestuurslid met technische zaken in beheer  

• Trainers/coaches selectieteams  

• Talentscouts standaardteams en niet-standaardteams  

  

In de onderstaande fases wordt gewerkt naar de uiteindelijke selectie per leeftijdscategorie.  

  

Medio december.                                                                                                                                                          

Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van het aantal spelers 

dat volgend seizoen bij SV Haslou actief is per leeftijdscategorie. Dit 

gebeurt aan de hand van de ledenlijst aan het begin van het nieuwe 

jaar.  

Medio januari.                                     

Overleg met trainers en leiders per leeftijdscategorie o.l.v. de technische 

commissie om in beeld te krijgen welke spelers er in aanmerking kunnen 

komen voor een selectieteam in het nieuwe seizoen.  

 Medio maart.                                                                                                                                                                     

Trainers van selectieteams observeren bij wedstrijden en trainingen om alvast hun definitieve 

selectie te bepalen  

Medio april.                                                                                                                                                                     

Selecties zijn nagenoeg bekend, maar worden nog niet gecommuniceerd. In de komende periode is 

er nog mogelijkheid om te schuiven met spelers op basis van nieuwe inzichten die door scouts of 

trainers tijdens de wedstrijden en trainingen worden opgedaan.  

Medio juni.                                                                                                                                                                                 

Na het laatste competitieweekend worden de selectieteams voor het volgende seizoen bekend 

gemaakt en wordt er in die samenstelling getraind.  
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Winterstop: evaluatiemoment voor selectieteams. De technische commissie gaat 

kijken en bespreken of de selectie die eind vorig seizoen is gemaakt nog steeds de 

juiste is. Mogelijk verplaatsing van spelers in overleg met alle betrokkenen.  

Spelers lenen van selectieteams  

Als andere teams eventueel spelers willen lenen, moet dat altijd gebeuren in overleg met de 

trainer/coach van het team waartoe deze speler behoort.  

Het uitgangspunt van de technische commissie is als bijlage bij dit document gevoegd.  

   

  

Beleidsplan niet-standaard teams  

  

Bij de samenstelling van niet-standaardteams spelen voetbalkwaliteiten een minder grote rol. Om 

te voorkomen dat binnen deze teams spelers geen plezier aan het voetbal beleven, wordt bij de 

samenstelling rekening gehouden met o.a. leeftijd/vriendjes of vriendinnetjes etc. Een aanvraag, 

van spelers, ouders van spelers of teamleiders/trainer/coaches, voor plaatsing in een bepaald 

team of om overplaatsing van enkele speler/spelers (om welke reden dan ook) moet worden 

gedaan bij de voorzitter van de Jeugdcommissie. Deze zal informatie inwinnen bij de rest van de 

technische commissie en met alle informatie de vraag doorspelen naar de desbetreffende 

jeugdcoördinator en deze zal de vraag om herplaatsing in behandeling nemen.  

De samenstelling van niet-standaardteams gebeurt op basis van de volgende criteria:  

• Bestaande teams zoveel mogelijk bij elkaar houden (tenzij spelers uitdrukkelijk 

hebben aangegeven een volgend seizoen bij een ander team ingedeeld te willen worden).  

• Zo veel mogelijk en indien mogelijk voldoen aan verzoeken om bij vriend of 

vriendinnetjes ingedeeld te worden.  

• Spelers binnen een team zoveel als mogelijk van hetzelfde geboortejaar en binnen 

teams geen grotere leeftijdsverschillen dan één tot anderhalf jaar.  

• Binnen teams geen hele grote verschillen qua prestatieniveau en 

voetbalvaardigheden (voor zover daar zicht op bestaat bij de jeugdcoördinator).  

• JO08, JO09 en JO10-teams hebben 8 of 9 spelers, JO11en JO12-teams hebben 10 of 

11 spelers, JO13 t/m JO19 teamshebben minimaal 14 spelers.  

Bij de samenstelling van niet-selectieteams dient specifiek aandacht te worden besteed aan spelers 

die net niet tot de selectie zijn doorgedrongen of spelers die uit de selectie van het standaardteam 

zijn g͚evallen. Een jeugdcoördinator dient bij de samenstelling van niet-standaardteams in 

overweging te nemen hoe hij/zij dit soort spelers gemotiveerd kan houden en plezier aan het 

voetballen, kan laten blijven beleven. Niet-standaardteams zijn tevens belangrijk als potentiële 

aanvoer voor de selectie. Dus ook voor het ontwikkelen van niet-standaardteams is aandacht bij de 
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samenstelling, ontwikkeling en training  noodzakelijk. De jeugdcoördinator (per leeftijdscategorie) 

doet uitspraken over de samenstelling van niet-standaardteams en over deelname van nieuwe leden 

aan trainingen/wedstrijden namens de jeugdcommissie (na overleg en instemming) richting spelers 

en ouders. Dit gaat altijd na overleg met de technische commissie. Overige vrijwilligers onthouden 

zich van toezeggingen daarover. Besluiten en toezeggingen daarover zijn uitsluitend voorbehouden 

aan de jeugdcoördinatoren namens de Jeugdcommissie.  Bij vragen van spelers/ouders daarover en 

over deelname aan trainingen/wedstrijden wordt altijd verwezen naar de betreffende 

jeugdcoördinator.  

  

  

  

  

Omgang met talenten binnen de vereniging  

De technische commissie in het algemeen, en de scouts selectieteams  in het bijzonder, hebben 

mede de taak om binnen de selectieteams de talenten te herkennen. Het gaat daarbij om spelers 

die voetbaltechnisch, voetbal-tactisch en qua voetbaldiscipline verder zijn dan hun 

leeftijdsgenoten en voor waarbij het goed is voor hun persoonlijke ontwikkeling wanneer ze met 

meer weerstand gaan trainen en eventueel wedstrijden gaan spelen. Aangezien de doelstelling 

van het selectievoetbal van SV Haslou omvat, dat spelers een zo optimale ontwikkeling kunnen 

doormaken, streven we ernaar om de ontwikkeling van deze talenten zo optimaal als mogelijk te 

laten verlopen. Toch verdient het niet onze voorkeur om de bestaande teams te verzwakken door 

hun beste spelers er uit te halen.  

• Een talent dat door onze scouts is herkend krijgt de mogelijkheid aangeboden om 

1x in de week met het 1e selectieteam van een leeftijdscategorie hoger mee te trainen.  

• Indien speler en ouder(s) daarmee akkoord gaan, worden beide betrokken 

trainers geïnformeerd door de technische commissie.  

• Het talent blijft in principe dus wel 1x in de week meetrainen met het eigen team 

en speelt daarmee ook de wedstrijden op zaterdag.  

• Wanneer de nieuwe trainer in overleg met  de technische commissie van mening 

is dat betreffend talent ook in wedstrijden mee zou kunnen komen, is het mogelijk om 

het talent een aantal keer uit te nodigen voor een wedstrijd. Dit mag echter niet ten 

koste gaan van de wedstrijd van het huidige team van het talent.  

Het kan ook zijn dat er een BVO een van deze talenten ook herkend en gescout heeft en dat 

dit talent wordt uitgenodigd om mee te komen trainen of spelen bij de betreffende BVO. Ook 

hierin staan wij een optimale ontwikkeling van het talent niet in de weg. Wel heeft het onze 
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voorkeur dat dit talent indien mogelijk een speler van de club blijft. De technische commissie 

gaat altijd in overleg met de betreffende BVO om daar heldere afspraken over te maken.  

• Het technisch kader is altijd op de hoogte van de aanwezigheid van scouts van 

een BVO. Ook zorgen zij ervoor dat ze op de hoogte zijn van de spelers, waar het de BVO 

scouts om gaat. • Vooraf wordt er niet gecommuniceerd met de betrokken teams, 

spelers en ouders  

• Wanneer een talent goed genoeg bevonden is voor een BVO, communiceert de 

voorzitter van de jeugdcommissie dit met de betrokken speler/ouders. In overleg wordt 

dan bekeken hoe de voetbalweek van de betreffende speler wordt ingevuld. Het verdient 

hierin nog steeds niet onze voorkeur om een speler uit zijn huidige team te halen. We 

streven er dan ook naar dat het betreffende talent met de BVO gaat meetrainen, maar 

de wedstrijden wel met zijn huidige team binnen SV Haslou speelt.  

• In de gevallen dat de BVO het verzoek bij ons neerlegt dat de betreffende speler 

binnen SV Haslou ook met meer weerstand moet gaan trainen of spelen gaan we kijken 

of het praktisch haalbaar is om de speler een leeftijdscategorie hoger te laten 

meetrainen. Nog steeds heeft het de voorkeur dat de speler de wedstrijden wel in het 

huidige team blijft spelen.  

  

Overplaatsen spelers  

  
Het kan voorkomen dat tijdens het seizoen blijkt dat een speler te weinig weerstand 

ondervindt tijdens trainingen en wedstrijden. Of dat een speler tijdens trainingen en 

wedstrijden duidelijk ver onder het niveau van zijn/haar medespelers blijft. In zulke gevallen 

kan overwogen worden de betreffende speler in een ander team te plaatsen. Een beslissing 

tot overplaatsing naar een ander team tijdens het seizoen zal alleen bij hoge uitzondering 

worden genomen en alleen onder de volgende voorwaarden:  

• Trainer en coach van de speler moeten beiden van mening zijn dat de speler 

structureel ver boven, dan wel onder zijn/haar niveau opereert in zijn/haar team en van 

mening zijn dat de speler echt  lijdt on͛ der het feit dat hij/zij onder of boven zijn/haar 

niveau speelt. Dit dient ook door de technische commissie na het bekijken van het 

betreffende team bevestigd te worden.  

• De betreffende speler (en zijn/haar ouders/verzorgers) moeten de uitdrukkelijke 

wens hebben tot overplaatsing van de speler, omdat de speler niet langer plezier in 

voetbal heeft.  

• Voor niet-standaardspelers ligt de beslissing tot overplaatsing bij de 

jeugdcoördinator en/of de tc, na voorafgaand overleg met speler en ouders en de leiders 

van de betrokken teams (huidig en nieuw team).  
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Eventuele overplaatsing mag niet leiden tot overschrijding van het maximum aantal spelers 

van het team waarnaar overplaatsing plaatsvindt. Is daarvan wel sprake, dan zal een speler 

van het team waarnaar overplaatsing plaatsvindt en diens ouders/verzorgers bereid moeten 

zijn naar het team waaruit de speler vertrekt over te stappen. Van een gedwongen overstap 

van een speler van het team waarnaar overplaatsing plaatsvindt, mag geen sprake zijn.  

Trainingen  
 

Het beleid van de jeugdafdeling over trainingen omvat de volgende punten:  

• Standaardteams trainen minimaal twee keer per week.  

Aanwezigheid op de trainingen is verplicht, tenzij er goede redenen zijn voor absentie. Bij 

afwezigheid zonder goede redenen neemt de trainer/coach disciplinaire maatregelen 

(bijvoorbeeld niet starten in basis zaterdag na gemiste training).  

• Niet-standaardteams trainen twee keer per week. Bij regelmatige absentie bij de training volgt een 

gesprek tussen trainer en speler (vanaf 12 jaar en jonger ook met de ouders).  

• Deelname aan trainingen is voorbehouden aan spelers die zijn ingedeeld in een team van   

SV Haslou. Er is gelegenheid voor maximaal 4(proef)trainingen in 2 weken tijd door niet-leden.  

Afspraken hiertoe worden gemaakt met de trainers/coaches  of betreffende jeugdcoördinator.  

  
  

  

  

  

 Afspraken en regels rond trainingen   

  
• Spelers dienen omgekleed in trainingskleding minimaal 5 minuten voor aanvang van de 

training op het trainingsveld aanwezig zijn, tenzij dit anders is afgesproken binnen het 

team.  

• Spelers die door omstandigheden niet kunnen trainen, dienen dat tijdig door te geven aan 

de trainer, minimaal 1 uur van te voren.  

• Niet afbellen of te laat komen kan gevolgen hebben voor de speeltijd bij wedstrijden. • 

Trainen in sportkleding en het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers is 

verplicht. Het verzorgen van de training door de leider/trainer gebeurt – uit oogpunt van 

voorbeeldgedrag – eveneens in sportkleding.  
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• Het is wenselijk om te douchen na de training. Dit in verband met de hygiëne, het 

voorkomen van blessures en het bouwen aan de teamspirit. Het dragen van badslippers 

wordt aangeraden.  

• In en nabij de kleedkamers en tijdens de training mag niet worden gerookt.  

• Geen snoep en dergelijke meenemen en nuttigen tijdens de training (water uitgezonderd).  

• Spelers die nog moeten gaan trainen, mogen trainingen die nog bezig zijn niet hinderen. • 

Spelers kunnen worden gevraagd te helpen vóór de training en bij het opruimen van 

trainingsmaterialen na de training.  

• In de winterperiode worden spelers geacht te trainen in lange trainingskleding  

(trainingsbroek, lange mouwen of thermokleding onder de korte broek en korte mouwen).  

• Spelers worden geacht geen waardevolle spullen mee naar de training te nemen.  

• Trainers dienen ervoor te zorgen dat alle materialen die zij bij hun training gebruikt hebben 

(ballen, hesjes, dopjes, doeltjes, etc.) na de training opgeruimd zijn. Ballen dienen te 

worden geteld.  

• Het veld dient na iedere training leeg te zijn (met uitzondering van de vaste doelen). Met de 

trainer die aansluitend traint, kunnen afspraken worden gemaakt over het overnemen van 

materialen voor de training. Na de laatste training van de avond moet alle verplaatsbare  

doelen van het veld gehaald te worden                                                                                                                                  

• Trainers dienen zich te houden aan de veldindeling die voor de trainingen gemaakt zijn. 

Jaarlijks wordt een nieuwe veldindeling voor de trainingen opgesteld.  

Een verzoek van trainers om te wijzigen van trainingsdag of -tijd, dient te worden ingediend bij 

de voorzitter van de jeugdcommissie. Deze gaat samen met de wedstrijdsecretaris kijken naar 

de mogelijkheden. Afhankelijk van beschikbare ruimte is er geen garantie dat het verzoek 

wordt ingewilligd. • Vanwege weersomstandigheden kan het voorkomen dat er op het 

trainingsveld niet getraind kan worden. Het verantwoordelijke bestuurslid communiceert 

uiterlijk twee uur voor aanvang  

training via de website en/of app  of de training afgelast is.    

• Trainers die als laatste van het veld gaan op een trainingsavond zorgen ervoor dat het licht 

uitgeschakeld wordt en dat kleedkamers opgeruimd en netjes worden achtergelaten.  
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Afspraken rond wedstrijden  

  
Voor de wedstrijd  

Een team van SV Haslou mag alleen aan de competitie deelnemen als er minimaal één leider voor 

het team is. Eén van de leiders dient een volwassene te zijn.  

Als een team over onvoldoende spelers beschikt, kan een beroep worden gedaan op andere 

teams binnen de eigen leeftijdscategorie. Teams waarop een beroep wordt gedaan, moeten 

hun medewerking verlenen.  Standaardteams lenen spelers in eerste instantie aan andere 

teams binnen hun leeftijdscategorie (ook hier geldt dat andere teams medewerking moeten 

verlenen). In tweede instantie kunnen ze een beroep doen op niet-standaardteams. Niet-

standaardteams lenen in principe geen spelers van standaardteams.  

Spelers dienen zich tijdig bij hun trainer/coach/leider af te melden als ze niet kunnen 

deelnemen aan een wedstrijd, opdat tijdig voor vervanging kan worden gezorgd. Bij 

voorkeur en indien mogelijk dient afmelding uiterlijk donderdag voor de wedstrijd te 

gebeuren.  

Bij wedstrijden van niet-standaardteams dienen de spelers uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de 

wedstrijd in de kleedkamer aanwezig te zijn, tenzij anders afgesproken is met de teamleiders. Bij 

standaardteams bepaalt de trainer/coach hoe laat er wordt verzameld. Hierbij rekening houdend 

met de wedstrijdbespreking/warming-up etc.  Bij uitwedstrijden van standaardteams wordt 

vertrektijd bepaald door de trainer/coach en bij niet-standaardteams door de leider/coach. In het 

kader van de teamspirit is heeft het de voorkeur dat alle spelers van een team bij een uitwedstrijd 

gezamenlijk vanaf het complex van SV Haslou vertrekken.  

Spelers/ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar een uitwedstrijd. In overleg met de 

teamleider(s) kan een vervoerschema worden gemaakt.  

Als er geen competitiewedstrijd voor een team is ingepland en het thuis een oefenwedstrijd 

wil spelen, moet een aanvraag daarvoor tenminste een week van te voren – via de 

coach/leider –  

ingediend worden bij de wedstrijdsecretaris. Gegevens van de  wedstrijdsecretaris zijn te vinden op 

de website van SV Haslou.  

De leiders van teams voor wie een oefenwedstrijd is ingepland moeten ervoor 

zorgen dat: a) het team voor de oefenwedstrijd op komt dagen en  

b) als het team onverhoopt niet over het benodigde aantal spelers kan beschikken, het 

aangevuld wordt met spelers uit andere teams. Dit gaat uiteraard in overleg met de 

betreffende trainer(s) en of leider(s)  
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Wedstrijdkleding  

Spelers dragen niet zelf zorg voor het wassen van de wedstrijdkleding, uitgezonderd de sokken. Dit 

geldt voor alle jeugdteams.  Op toerbeurt neemt een teamlid de clubtas(sen) met kleding mee naar 

huis en zorgt voor het wassen en aanleveren van een schone tas voor de eerstvolgende wedstrijd.  

Elke jeugdlid dat competitie speelt wordt verondersteld te beschikken over een volledig clubtenue 

(shirt, broekje en sokken). Kleding is wit shirt, zwarte short en witte kousen. Per team wordt aan het 

begin van het seizoen door de materiaalbeheerder(s) een tas met voldoende complete tenues 

beschikbaar gesteld. Deze tenues blijven eigendom van SV Haslou en dienen dan ook na afloop van 

het seizoen weer ingeleverd te worden.    

  

Afgelasting  

Bij clubgebonden afgelastingen (SV Haslou of de tegenstander) en overige zaken op het gebied van 

communicatie naar spelers en ouders vormt de website van SV Haslou of de groepsapp  het 

belangrijkste medium.  

De leider(s) van het team dienen daarop de afgelasting telefonisch of anderszins door te 

geven aan de spelers. Algehele afgelastingen (regio) worden afgekondigd door de KNVB. Als 

daarvan sprake is, worden teamleiders daarvan NIET automatisch op de hoogte gebracht 

door het wedstrijdsecretariaat en worden spelers daarvan NIET op de hoogte gebracht door 

leiders. Spelers/Ouders hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid door vrijdagavond 

voor de wedstrijd en de dag van de wedstrijd zelf de betreffende informatiebronnen te 

bekijken  

Zo snel als mogelijk zullen afgelastingen op de SV Haslou-website worden aangegeven.  

Overgang naar de senioren  

De trainers / coaches van JO19-1 zijn hier eerst aan zet, samen met de coördinatoren, om een advies 

te geven aan speler en seniorenteam. In goed overleg wordt een plaatsing overeen gekomen.  

Trainingsinhoud en leerlijnen  

We zijn in het bezit van video en documentatiemateriaal, waarin wordt voorzien in de oefenstof die 

per leeftijdscategorie als basis kan dienen. Hierbij mikken we op een gemakkelijke toegang door 

onze trainers / leiders. Daarnaast wordt ook de zogenaamde RINUS-app gehanteerd.  

Ook hanteren we een vaste indeling per leeftijdsgroep:    

• Leeftijdskenmerken  

• Algemene doelstellingen  
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• Trainingen   

• Accenten in de trainingen  

• Wedstrijden   

  

Continuïteit Jeugdbeleidsplan   

  
Een goed functionerend jeugdbeleidsplan heeft pas na enkele jaren duidelijk zichtbare 

resultaten. Hierdoor is continuïteit en borging van het grootste belang. Om de continuïteit en 

de uitvoering van het technisch beleid zoals vastgelegd in het jeugdplan te waarborgen, zal 

de organisatie aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.  

  

1. De bestuursleden met jeugdvoetbal in de portefeuille moeten de uitvoering van het 

technisch beleid door trainers en begeleiders monitoren, coördineren, controleren en eventueel 

corrigeren. Hiervoor dient het periodieke trainersoverleg en de bijeenkomsten van de trainers per 

leeftijdscategorie. Zij zorgen er ook voor dat de voorwaarden gecreëerd worden, die het de trainers 

en begeleiders mogelijk maakt het technisch beleid uit voeren.  

2. Het inzicht van vooral de trainers is hierbij cruciaal. De club zal moeten blijven investeren in 

scholing/begeleiding van trainers en leiders.    

3. De nieuw aan te stellen selectietrainers, leiders en bestuursleden moeten zich kunnen 

vinden in het jeugdbeleidsplan en zich bereid tonen de aangegeven richtlijnen te volgen. 4. Het 

jeugdbeleidsplan wordt tijdens de overlegmomenten (trainers vergaderingen, bijeenkomsten van 

leeftijdscategorieën, jeugdcommissie vergaderingen,  etc) altijd als uitgangspunt genomen .  

5. Alle nieuwe medewerkers van de jeugdafdeling dienen bij hun aanstelling een 

exemplaar van het jeugdbeleidsplan te ontvangen. De algemene hoofdpunten van dit plan 

dienen bij eerste kennismaking ook te worden gecommuniceerd, zodat zij ook weten wat 

er van hen verwacht wordt.  

 Communicatie  

Het jeugdbestuur komt in principe 1 x per maand bijeen voor overleg, met een vooraf verstuurde 

agenda.  Eveneens is het streven 1 x per maand een nieuwsbrief te verzenden met relevante 

informatie, gericht aan alle trainers, coaches en contactpersonen, betrokken bij de jeugdteams. Via 

de website van de vereniging wil de jeugd zich nadrukkelijker profileren. Te denken valt aan foto’s, 

wedstrijdverslagen, interviews. Hierbij volgen we de AVG-wetgeving voor sportclubs.  
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Organogram vereniging   

 

Kanttekeningen bij organogram :  

• Ledenadministratie wordt verzorgd door secretariaat senioren  

• Jeugdafdeling ressorteert financieel onder hoofdbestuur, niet zelfstandig opererend  

• T.b.v. shirtsponsoring hanteren we een vaste procedure vastgesteld door hoofdbestuur  

Dit beleidsplan voorziet nog niet in de navolgende bijlagen:  

• Samenstelling jeugdbestuur en taakomschrijvingen van alle vrijwilligers genoemd in dit plan  

• Verantwoordelijkheden van de commissies genoemd in dit plan  

• NAW – gegevens van de vrijwilligers, gekoppeld aan hun taak binnen de vereniging  

Oktober 2018  
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