
Jeugdbeleid 2018-2023 
 
Inleiding 
Dit jeugdbeleidsplan bestrijkt een periode van 2018-2023 en dit plan is opgebouwd uit een 
voetbaltechnisch en een organisatorisch deel met als doel te bepalen hoe VV Geldrop in de 
periode 2018-2023 het opleiden van de jeugd ziet op prestatief niveau als ook recreatief. 
We streven één doorlopende lijn na van de jongste tot de oudste categorie, met het accent 
op de jeugd.  

 
We onderscheiden binnen de jeugdafdeling twee stromingen en daarbij een aparte afdeling. De 
recreatieve en de prestatieve stroming en de meisjes afdeling. 
 
De prestatieve stroming handelt naar onderstaande uitgangspunten: 
• Persoon onafhankelijk 
• Persoonlijke ontwikkeling staat centraal 
• Persoonlijke ontwikkeling gaat voor resultaat 
• Gestructureerde aanpak per leeftijdsgroep 
• Veel aandacht voor vrijwilligers 
 
Binnen de recreatieve stroming staan de volgende uitgangspunten centraal: 
• Het plezier staat voorop 
• Iedereen krijgt gelijke kansen en aandacht 
• Het teambelang gaat voor het persoonlijke belang 
• Gestructureerde aanpak per leeftijdsgroep 
• Veel aandacht voor vrijwilligers 
 
Binnen de meisjes afdeling staan de volgende uitgangspunten centraal 
• Het plezier staat voorop 
• Iedereen krijgt gelijke kansen en aandacht 
• Persoonlijke ontwikkeling gaat voor resultaat 
 
Missie 
De missie van het jeugdvoetbal is een omgeving creëren waar de kinderen plezier hebben in het voetbal 
en betrokken zijn bij hun club. VV Geldrop realiseert dit door kinderen zich op hun eigen niveau, optimaal 
te laten ontwikkelen. 
 
Visie 
Onze missie realiseren door de volgende doelstellingen na te streven: 
 
• persoonlijke voetbalontwikkeling in voetbaltechniek en –tactiek. 
– Jeugd speelt in teams van gelijkwaardig niveau. 
– Teams spelen in een competitie met voldoende weerstand. 
– Het bijbrengen van afspraken, regels en discipline (respect) 
 
• betrokkenheid bij de club. 
– Het opleiden van trainers, leiders en scheidsrechters uit eigen jeugd. 
– Een duidelijke communicatiestructuur binnen de vereniging. 
– Samenwerking met scholen en andere verenigingen. 
 
Een goede uitvoering van bovenstaande gaat leiden tot een grote jeugdafdeling waar onze jeugd lang 
blijft voetballen. Kinderen uit Geldrop willen graag bij ons voetballen en we hebben een aanzuigende 
werking in de regio. De vereniging levert daarnaast een sportieve bijdrage aan de lichamelijke opvoeding 



van de jeugd in een tijd waar het digitale vermaak hoogtij viert. Er wordt respect getoond voor 
scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek. Kortom onze jeugd voelt zich thuis 
binnen de vereniging en wil ook andere rollen invullen, zoals het fluiten van wedstrijden, helpen bij 
evenementen, e.d. 
 
Strategie 
Om de visie ook werkelijkheid te laten worden, is er veel werk te verrichten. Dit kan niet 
allemaal tegelijkertijd opgepakt worden, daarom zijn de doelstellingen ingedeeld naar strategische korte - 
en lange termijn doelen. 
 
Doelstellingen voor 2017-2018 en 2018-2019 
• Vormgeven aan een gestructureerde voetbalopleiding voor onze jeugd. 
• Ons beleidsplan binnen de vereniging uitdragen. 
• De communicatiestructuur goed vormgeven met formele en informele momenten. 
• Het “positief” coachen een heldere en duidelijke plek geven binnen de club 
• De betrokkenheid van spelers, trainers, leiders en ouders vergroten. 
• Opzetten van een interne competitie voor onze jongste jeugd (5 en 6 jaar) 
 
Doelstellingen 2019-2020 t/m 2022-2023 
• Bewaken en verder ontwikkelen van het jeugdbeleid 
• Zoveel mogelijk jeugd uit Geldrop gaat bij onze vereniging voetballen. 
• Bewaken van de kerngedachte van “positief coachen”. 
• Het opleiden van voldoende technisch kader uit eigen geledingen. 
• Opzetten van de interne scouting. 
• Betrokkenheid en inzet van spelers, trainers, leiders en ouders als vrijwilliger wordt als vanzelfsprekend 
ervaren. 
 
Structuur en verantwoordelijkheden: 
De jeugdafdeling van VV Geldrop is georganiseerd in drie commissies. (selectie, recreatie en meisjes) De 
coördinatoren van de afdelingen in het organigram dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
de leeftijdscategorieën, hiervoor is regelmatig overleg noodzakelijk. 
 

Taakomschrijving(en) jeugdafdeling VV Geldrop. 

De jeugdcommissie bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal personen. 

Aan het hoofd van deze commissie staat een daartoe aangewezen voorzitter. Deze commissie heeft tot de 

taak de begeleiding en behartiging van de belangen van de jeugd –teams van de vereniging. 

 

Voorzitter jeugdcommissie 

- Zorg dragen dat er voor iedere afdeling bij de jeugd een hoofdleider is aangesteld. 

- Leiding geven aan de leden van de jeugdcommissie en het delegeren van taken zodat iedereen 

zijn of haar taak optimaal kan vervullen. 

- Vergadering houden en agenda’s verspreiden voor de jeugdafdeling 

- Zorgen voor frequent contact met de leden van jeugdcommissie. 

- In het voorjaar overleggen met de seniorencommissie overkomende jeugd. 

- Het zorgen voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging. 

 
wedstrijdsecretariaat: 

- Verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen de vereniging.  
- Het indelen van de teams bij de KNVB nadat de prestatieve en recreatieve jeugdcommissies de 

indeling hebben gemaakt. 



- Het publiceren, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. 
- Het uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie van de 

competitiewedstrijden. 
- Het zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien 
- Het maken van de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. 
- Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de leiders en trainers. 
- Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan leiders, scheidsrechters en de tegenpartij. 
- Het vaststellen van het trainingsschema in samenwerking met de trainers 
- Het controleren en tijdig verzenden van alle wedstrijdgegevens via sportlink 
- Het organiseren van oefenwedstrijden 
- Het toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 
- Het aansturen van de hoofdleiders 
- Het bewaken van de kerngedachte van “positief coachen”. 

 
Hoofdleider: 
De hoofdleiders zijn verantwoordelijk voor de verschillende afdelingen binnen de vereniging, afhankelijk 
van het aantal leden binnen de verschillende leeftijdscategorieën kunnen dit meerdere personen zijn. De 
hoofdleiders fungeren als eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de elftallen bovendien zijn 
de hoofdleiders in nauwe samenwerking met de wedstrijdsecretaris verantwoordelijk voor: 

- Het eerste aanspreekpunt voor leiders en trainers binnen de eigen afdeling 
- Het benoemen van de trainers en leiders van de niet selectieteams 
- Het maken van de indelingen van de niet selectieteams 
- Het bewaken van de kerngedachte van “positief coachen”. 
- Het zorgen voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging. 

 
Onder de verantwoordelijkheid van de hoofdleiders vallen de leiders en trainers van de verschillende 
elftallen. 
 
Leider: 
De leiders fungeren als: 

- Contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische 
aangelegenheden. 

- Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden die 
betrekking hebben op zijn team. 

- Het bewaken van de kerngedachte van “positief coachen”. 
Verder zorgen zij voor: 

- Het maken van de planning voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken). 
- Het correct invullen van de wedstrijdformulieren / communiceren van de uitslag via sportlink 
- Het hebben van voldoende kennis van de spelregels om eventueel als grensrechter / 

scheidsrechter te kunnen fungeren. 
- Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, 

medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct 
gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen 
nemen 

- Het zorgen voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging. 
 
Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider communiceert en 
samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. 
 
Trainer: 
De trainer is verantwoordelijk voor: 

- Het geven van trainingen (conform het technische jeugdplan, nog in ontwikkeling) 



- Het zorgen voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging. 
- Het begeleiden en coachen van het team bij wedstrijden. 
- Het verzorgen van de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen. 
- Het bewaken van de kerngedachte van “positief coachen”. 

 
De leider en trainer organiseren aan het begin van het seizoen een oudercontact waarin de taken en 
verantwoordelijkheden van hen beiden duidelijk gecommuniceerd worden. Tijdens dit moment komen 
naast de hierboven benoemde taken in ieder geval de volgende uitgangspunten aan de orde: 
 

- Het besef dat de persoonlijke ontwikkeling van het kind voorop staat: Winnen is belangrijk maar 
ondergeschikt. 

 
Daarnaast bespreken de leider en trainer met de ouders de kerngedachte “positief coachen”. 
 
Afspraken die we samen maken: 
1.  Moedig positief aan en laat het coachen over aan de leider en trainer. 
2.  Laat commentaar op scheidsrechter en tegenstander achterwege. 
3.  Meld bij ziekte of verhindering tijdig af bij de leider 
4.  Vertrek gezamenlijk en op tijd voor een uitwedstrijd. 
5.  Wees ruim voor aanvang van thuiswedstrijd aanwezig 
6.  Laat de voorbespreking aan de leider en de trainer 
7.  Motiveer een goede warming-up. 
8.  Stel je beschikbaar als vervanger bij afwezigheid van de leider of de trainer 
9.  Stimuleer het douchen na afloop 
10.  Respecteer bovenstaande afspraken 
 
Ledenadministratie: 

- Inschrijven en uitschrijven leden bij de KNVB, aanpassen van teams en elftallen. 

- Beheren van het ledenbestand van de vereniging 

- Administreren en innen van de contributies 

- Verwerken van inschrijfformulieren van nieuwe leden, adreswijzingen en opzeggingen 

 
Organisatie en beleid: 
De jeugdselectiecommissie vormt het technische hart van de jeugdafdeling, aan het hoofd van deze 
commissie staat de Technisch Jeugd Coördinator (TCJ) de complete commissie draagt samen met de 
voorzitter van de jeugdcommissie de verantwoordelijkheid voor het maken de selectieteams en 
recreatieve teams. 
 
We hanteren bij de pupillen en de jeugd de volgend selectiegroottes: 

Categorie Selectie Recreatie 

O7 – O8 – O9 – O10 
(6 tegen 6)  

8 spelers 8 , 9  of 10 spelers 

O11 – O12  
(8 tegen 8) 

10 spelers 10 of 11 spelers 

O13 – O15  
(11 tegen 11) 

15 of 16  
spelers 

15 of 16 spelers 

O17 – O19  
(11 tegen 11) 

16, 17 of 18 
spelers 

16, 17 of 18 spelers 

*Voorafgaand aan ieder nieuw seizoen wordt bekeken welke teams aangemerkt worden als selectieteam 
wen welke als recreatief team. 
 



 
We hanteren de volgende uitgangspunten bij het vormen van de teams: 
Algemeen uitgangspunt: 

- We delen in eerste instantie in op geboortejaar. Uitzondering zijn spelers in de selectieteams die 
meer weerstand zouden moeten krijgen. 

Selectieteams: 
- Individuele ontwikkeling is belangrijker dan de teamontwikkeling, de pupillen en junioren spelen 

zoveel mogelijk op een voor hun uitdagend niveau 
Recreatieve teams: 

- Teambelang staat boven individueel belang, we houden de teams zoveel mogelijk bij elkaar. 
 
Het volgende stappenplan moet leiden tot de indeling van teams voor het volgende seizoen. 
Stap 1A: (februari) 
TCJ geeft advies aan de selectietrainers voor een indeling van de nieuwe selectieteams 
Stap 1B: (februari) 
De hoofdleiders vragen de trainers van de recreatieve teams naar hun ideeën voor de indeling voor het 
volgende seizoen. 
Stap 2: (februari) 
Selectietrainers maken een voorstel voor de indeling voor het nieuwe seizoen 
Stap 3: (februari) 
TCJ neemt het voorstel van de trainers over en gebruikt hun beslissingsrecht bij blijvende twijfel 
Stap 4: (maart) 
De voorlopige selectieteams worden gecommuniceerd naar de hoofdleiders van de recreatieve afdelingen 
Stap 5: (april) 
De hoofdleiders delen de recreatieve teams in op basis van de uitgangspunten en de geformeerde 
selectieteams. 
Stap 6: (mei) 
Beide indelingen (selectie en recreatie) worden naast elkaar gelegd en definitief gemaakt door de TCJ en 
de hoofdleiders. 
Stap 7: (juni) 
De indelingen worden gecommuniceerd naar ouders en ledenadministratie. 


