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Review 
Versie Datum Aanpassingen Rol verantwoordelijke Akkoord 

0.1 24 juni 2018   Ja 

0.2 13 augustus 2019 De kleedkamer  Ja 

     

 

Inleiding 
Binnen vv de Weide hebben we voor medio 2018 – medio 2021 een jeugdbeleidsplan opgesteld. Dit 
plan is een ‘rolling document’ waarmee bedoeld wordt dat het in de jaren aangepast kan worden 
adhv omstandigheden of nieuwe inzichten en we voorkomen dat ‘het beleid na 2021 stopt’. Het 
jeugdbeleidsplan bestaat uit een aantal verschillende documenten die gezamenlijk het jeugdbeleid 
van vv de Weide vormen t.w: 

1. Jeugd beleidsplan vv de Weide (KNVB kwaliteit & performance programma); hierin wordt 
beschreven waar we als jeugdafdeling van vv de Weide naar toe willen en hoe we dit willen 
realiseren. Dit plan is een onderdeel van het beleidsplan van vv de Weide dat binnenkort 
gepubliceerd wordt. Het kan daarnaast aangevraagd worden via jeugdvoetbal@vvdeweide.nl 

2. TOPJ plan; dit is het Technisch Opleidingsplan Jeugd (TOPJ) waarin de opleidingsvisie van vv 
de Weide beschreven. Hoe we de jeugd willen opleiden en geeft tevens richtlijnen aan zowel 
de jeugd, ouders als de trainers. Dit plan is in handen van HJO-O's en als daar vragen over zijn 
dan kunnen deze aan de HJO-B en/of HJO-O gericht worden.  

3. Regels en afspraken jeugd vv de Weide 
 
Om het beleid goed te kunnen uitvoeren zijn er enkele (gedrags)regels voor alle betrokkenen bij vv 
de Weide opgesteld. Daarnaast wordt er jaarlijks een overzicht opgesteld met de belangrijkste 
(voetbaltechnische) informatie voor het komende seizoen.   

Regels en afspraken 
Om onze doelstellingen binnen de jeugdafdeling te realiseren moeten onderling enkele afspraken 
gemaakt worden. Niet alleen over de onderlinge communicatie maar ook bijvoorbeeld over het  
lenen van spelers. Dit alles vind je in dit document. Het moet jeugdtrainers, jeugdleiders, ouders, 
vrijwilligers en jeugdspelers inzicht geven hoe we bepaalde zaken intern geregeld hebben.  
 
Het welslagen van dit beleid zal echter van alle betrokkenen (bestuur, jeugdcommissie, trainers, 
begeleiders, spelers én ouders) een inspanning vergen. Als Jeugdcommissie hopen we dat een ieder 
die een taak (gaat) vervult binnen onze Jeugdafdeling deze met evenveel plezier zal uitvoeren. 

Teams  
Methode van indeling (selectie)teams  
Op basis van de scoutingsrapporten worden de spelers ingedeeld in teams. De spelers die zich het 
boven gemiddeld ontwikkelen worden in selectieteams geplaatst. Niet selectie-teams kunnen 
uitkomen in dezelfde klasse hierdoor is niet alleen de ontwikkeling van de spelers maar ook 
vriendjes, school etc een factor voor het indelen van de speler.  
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De jeugd van vv de weide is opgedeeld in een onderbouw en bovenbouw  
 Onderbouw: Kabouters, mini F, JO6, JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12  
 Bovenbouw: JO13, JO15, JO17 en JO19  

Al deze teams, muv JO6 en JO7, doen mee aan een door de KNVB georganiseerde jeugdcompetitie.  
 
Binnen vv de Weide zijn de hoogste 2 teams selectieteams. Dit betekent het volgende: 

 
 

Training/wedstrijden 
JO8 en de lagere JO9 teams beginnen met het trainen van 1 keer per week. De andere teams trainen 
minimaal 2 keer in de week. De kabouters spelen op zaterdag onderlinge wedstrijden de overige 
teams speler een competitie wedstrijd. In overleg met de trainer kan besloten worden om of vaker of 
een keer minder te trainen. Het trainingsrooster wordt opgesteld door de Jeugdcommissie samen 
met bestuurslid meisjes/dames en bestuurslid senioren. Ook zal er aan het begin van elk seizoen een 
overzicht gemaakt worden van de toekenning van de sleutels van de kleedkamers, materiaal ruimte 
en eventueel de kantine.  

 
De kleedkamer 
Ook in de kleedkamers wordt er met respect met elkaar omgegaan. Voor het omkleden worden de 
mobiele telefoons en andere waardevolle spullen verzameld en pas weer uitgedeeld op het moment 
dat de spelers de kleedkamer verlaten. Dit om te voorkomen dat er ongewenste dingen gebeuren in 
de kleedkamer door het gebruik van de mobiele telefoon. De laatste spelers/trainers zorgen ervoor 
dat de kleedkamers aangeveegd en netjes achterblijft.  
 
What’s app 
Elk team heeft een app groep. Bij de jongste jeugd (t/m JO12) is deze groepsapp alleen voor ouders. 
In de bovenbouw (>JO13) wordt binnen een team een app groep voor zowel de spelers als voor de 
ouders gemaakt en beheert door de leider en trainer. In de app groep wordt alleen voetbal specifieke 
berichten geplaatst. Het mag duidelijk zijn dat racistische-, pornografische of andere intimiderende 
uitingen niet geaccepteerd wordt. Van iedere speler wordt verwacht dat hij/zij bij de training en 
wedstrijden aanwezig is. Mocht dat niet lukken dan dient men zich van te voren af te melden. Dit 
gebeurt op de manier zoals de trainer/leider van het team aan het begin van het seizoen aangeeft.  
 

Dragen club kleding – sponsor kleding (ook prive en naar school?) 
De meeste selectieteams hebben een sponsor die de wedstrijdkleding sponsort maar meestal ook 
een trainingspak, polo en/of inloopshirt. De spelers hebben dit in bruikleen vandaar dat hier netjes 
en met respect omgegaan wordt. Het dragen van sponsor kleding op wedstrijddagen is verplicht.  
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Voor alle spelers geldt dat het dragen van clubkleding in de vrije tijd (en naar school) is toegestaan 
mits hier netjes en zorgvuldig mee omgegaan wordt. Indien een kledingstuk onverhoopt kapot is dan 
moet direct contact gezocht worden met de leider van het team. Hij/zij zal dit verder regelen met de 
coördinator en de commissie kleding uitgifte.  
 
Trainers krijgen bij aanvang van het seizoen een kledingpakket, leiders een coachjas. Ook deze 
kleding wordt middels sponsoren beschikbaar gesteld en het is daarom verplicht om zowel op 
training als tijdens wedstrijden de clubkleding te dragen.  
 

Lenen van spelers 
Het komt voor dat een team niet voldoende spelers heeft en daarom een speler van een ander team 
moet lenen. Wil je als team een speler lenen dan wordt er eerst gekeken naar een speler in een lager 
spelend team of speler uit een jongere leeftijdscategorie. (bijvoorbeeld JO13 speler speelt mee met 
een JO15 team). Nadat contact en overleg is geweest met de trainer van het andere team kan pas de 
speler zelf benaderd worden. Indien een speler geblesseerd is kan hij ook niet meespelen met een 
ander team.  
  

Meespelen met ander team  
Als een speler met een ander team meegaat en hij heeft zelf ook al gevoetbald met zijn eigen team 
dan bestaat de mogelijkheid dat hij niet aan spelen toekomt in het andere team. De beslissing 
hiervan ligt bij de trainer. Gaat de speler mee met een ander team ipv zijn eigen team dan zal hij 
zeker speelminuten maken.  
 

Afgelastingen 
Met ingang van seizoen ‘18/’19 zullen we zelf op vrijdag onze velden keuren indien we verwachten 
dat de wedstrijden op zaterdag afgelast worden. Afgelastingen worden zsm via What’s app naar de 
trainers, leiders, ouders en spelers gestuurd. Tevens wordt door het wedstrijd secretariaat in 
voetbal.nl aangepast zodat het daar ook zichtbaar is.  
 
De jeugdcommissie besluit in overleg met accommodatie beheer over afgelastingen bij trainingen. 
Dit zal voor 16:00 uur op de dag via What’s app bekend worden gemaakt.  
 
Vanaf code oranje zullen we trainingen afgelasten. Code oranje wordt afgegeven als de kans 
op extreem weer 60 procent is of meer. Bij extreem weer moet je denken aan flinke sneeuw of 
ijsregen, onweer, regen of windstoten. Door dat weer zou er schade kunnen ontstaan en daarom 
worden trainingen afgelast.  

 
Verplaatsen van wedstrijden 
Zodra een thuiswedstrijd verplaatst dient te worden zal de leider of trainer van het team eerst 
overlegd moeten hebben met de contactpersoon van de veldindeling van vv de Weide 
(veldindeling@vvdeweide.nl). Gezamenlijk zal bekeken worden wanneer de wedstrijd ingehaald kan 
worden. Dit is namelijk afhankelijk van trainingstijden en andere geplande wedstrijden. In de regel 
worden inhaal- en oefenwedstrijden thuis afgewerkt op woensdagavond. In het trainingsschema is 
hiermee rekening gehouden. Competitie en beker inhaalwedstrijden gaan voor oefenwedstrijden.  
 

Indeling gedurende het seizoen 

mailto:veldindeling@vvdeweide.nl
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Zoals aangegeven staat de onderbouw in het teken van het ontwikkelen van de individuele spelers. 
Dit kan betekenen dat, als ze er aan toe zijn, de spelers gaan mee trainen en spelen met een hoger 
team en zelfs gedurende het seizoen in overleg met speler, ouder en trainers overgeplaatst wordt. . 
Dit kan al vroeg in het seizoen gebeuren maar zal niet gebeuren zonder overleg met speler en ouder.  
  
In de onderbouw wordt bij de JO6, JO7, JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12 jeugd de teams tijdens de 
winterstop herverdeeld. Dit komt omdat spelers in deze leeftijdscategorie zich snel ontwikkelen en 
we als vereniging deze ontwikkeling wil stimuleren. Het herverdelen van deze teams gebeurt olv de 
HJO-O. Hierbij is het mogelijk dat jeugdspelers gedurende het seizoen naar een hogere 
leeftijdscategorie wordt geplaats als hij/zij hiervoor klaar is en zich daar verder ontwikkeld. Hoe en 
op welke voorwaarden dit gebeurt zal gedurende het seizoen overlegd worden tussen HJO, trainer, 
speler en ouder/verzorger. Uitgangspunt hierbij is dat geen speler teruggeplaatst wordt. Omdat spee  
 
Bij de overige teams zullen, muv specifieke voorvallen, geen mutaties plaatsvinden.  
 
Een speler die zich gedurende het seizoen aanmelden zullen na overleg met de HJO, coordinator en 
trainer in een team geplaatst worden. Indien nodig zullen we tijdens de winterstop een team toe 
moeten voegen (als er veel nieuwe aanmeldingen bijkomen) omdat anders de teams te groot 
worden. Ook hiervoor geldt dat in de jongere teams (JO8 t/m JO12) spelers gedurende de winterstop 
in andere teams geplaatst kunnen worden.  

 
Huren van materiaal via derden 
Als een team materiaal via derden wil huren, te denken valt aan busjes voor een toernooi oid, dan zal 
dat vooraf met de penningmeester van vv de Weide overlegd moeten worden. Het is namelijk 
mogelijk om de BTW terug te vorderen maar wat wellicht nog belangrijker is de verantwoordelijk als 
er iets met het gehuurde materiaal gebeurt. Indien een team, zonder vooroverleg met de 
penningmeester van de vereniging, materiaal van derden huurt en mocht er schade ontstaan is het 
team daarvoor verantwoordelijk.  

Communicatie  
Communicatie in de vereniging (informatie voorziening) 
Binnen (en ook buiten) de vereniging wordt er met respect met elkaar omgegaan en zo ook met 
elkaar gecommuniceerd. De jeugdcommissie heeft maandelijks een overleg. Coördinatoren, trainers 
en leiders hebben wat minder frequent een onderling overleg (2 a 3 keer per jaar). Hiervoor is een 
jaarplanning opgesteld.  
 

Communicatie met spelers/ouders 
De communicatie tussen de spelers/ouders en begeleiders verloopt voornamelijk via what’s app en 
de website van vv de Weide. 2 keer per jaar heeft een speler een evaluatie moment met de trainer. 
Daarnaast kan uiteraard op verzoek van speler, trainer en/of ouder een overleg ingepland worden. 
Dit gebeurt op eigen initiatief. De jeugdcommissie heeft elke maand voor haar overleg een inloop 
half uurtje voor ouders en spelers. Het vergaderrooster van de jeugdcommissie staat op de website 
van vv de Weide.  
 
Aan het begin van het seizoen worden de ouders van de onderbouw uitgenodigd voor een team 
bespreking. Hierin zullen oa. de afspraken binnen het team besproken worden. Voor de bovenbouw 
worden de afspraken met de spelers gemaakt waarover de ouders ingelicht worden. Minimaal 2x per 
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jaar wordt er een ouder avond georganiseerd voor alle ouders. Hierin worden ze geinformeerd over 
de ontwikkelingen binnen de jeugdafdeling.   
 
De communicatie lijnen verlopen als volgt: 

 
Tijdens de wedstrijd 
Binnen vv de weide hanteren we het principe van positief coachen. Positief Coachen leert trainers en 
coaches in de sport, en ook ouders van jeugdspelers, om sporters effectief te begeleiden. Zo 
ondersteunen zij sportverenigingen bij het werken aan een positieve clubcultuur. In een dergelijke 
cultuur ontwikkelen spelers zich beter en blijven ze betrokken bij hun sportvereniging. Aan het begin 
van het seizoen wordt een speciale avond georganiseerd voor de leiders en trainers over positief 
coachen. Die worden vervolgens gedurende het seizoen gehanteerd (tijdens trainingen, wedstrijden, 
10 minuten gesprekken etc). Tevens wordt er een bord ontwikkeld met de 10 (positief) coachen 
regels die op de accommodatie gehanteerd wordt.   
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website van vv de Weide.  
 
Ouders die hun (en andere) kinderen aanmoedigen zien we graag langs de velden staan. Echter 
houdt hierbij ook rekening met enkele regels die we binnen de club hanteren: 
1. Praat met je (sportende) kind vooral over plezier maken en zelf beter worden.En geniet daarvan. 
2. Laat aan je kind blijken dat het ok is als je tijdens een wedstrijd een fout maakt.  
3. Kijk, ondanks de wedstrijdspanning, vooral naar wat goed gaat en geef daar complimenten over, 

eerlijk en oprecht.  
4. Geef geen extra aandacht aan wat fout gaat tijdens de wedstrijd.  
5. Laat je zoon of dochter vooral zelf nadenken over oplossingen.  
6. Geef het goede voorbeeld: blijf positief, ook richting scheidsrechter, grensrechters en 

tegenstanders.  
7. Vraag na de wedstrijd aan je kind: “was het leuk?”  
8. Luister vervolgens naar je kind en stel ‘open’ vragen zoals “Hoe vond je de wedstrijd gaan?”  
9. Kijk samen met je kind terug op momenten dat het wel goed gingen.  
10. Begrijp dat het voor je kind het beste is als duidelijk is wat de rol is van de trainer/coach, en de 

rol van de ouder.  
 

Cursussen, presentaties, bijeenkomsten 
Gedurende het seizoen zullen een aantal presentaties, bijeenkomsten etc gehouden worden. Deze 

worden zowel op de website van v.v. de Weide als in de What’s app groepen aangekondigd. De 

bijeenkomsten zullen een verschillend doel hebben (bv ouderbijeenkomsten, trainer presentaties 

etc). Voor enkele zullen deze bijeenkomsten verplicht zijn maar we adviseren regelmatig aan deze 

bijeenkomsten deel te nemen. Het verhoogd oa. de participatie binnen de vereniging en kennis en 

duidelijkheid binnen de jeugdafdeling. 
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Participatie bij de vereniging 
Ontvangst nieuwe leden 
Spelers die zich als nieuw lid hebben aangemeld krijgen een informatie pakket via de E-mail en vanaf 
de JO8 een uitnodiging van de trainer/leider voor een kennismakingsgesprek. Hier kan ook de HJO bij 
zitten. Aan het begin en in het midden van jaar worden ouders/verzorgers van nieuw leden 
uitgenodigd voor uitleg over de vereniging en een rondleiding.  

 
Motiveren van jeugdspelers 
Aan het eind van elk seizoen zullen spelers vanaf JO17 gevraagd worden om actief te participeren bij 
de jongere jeugdspelers. Dit kan door training te geven of op zaterdag een jeugdwedstrijd te fluiten. 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich op verschillende manieren inzet binnen de vereniging en 
de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten.  

 
Sociale verantwoordelijkheid binnen de jeugd van vv de Weide 
Binnen v.v. de Weide zal vanaf het seizoen 2018-2019 een VOG verklaring (Verklaring omtrent 
Gedrag) aan alle vrijwilligers die zich met de jeugd bezig houden gevraagd worden. We willen ervoor 
zorgen dat het gedrag in het verleden van de vrijwilligers die zich met de jeugd bezig houden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie binnen de jeugd. Dit is een van 
maatregelen die we als vereniging kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club 
te verkleinen. Daarnaast willen we vanaf het seizoen 2018-2019 een vertrouwenspersoon binnen 
onze vereniging hebben. Hem of haar kun je vertrouwelijke zaken vertellen die vaak gepaard gaat 
met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of persoonlijke problemen. Hierover zal tzt 
meer informatie over gegeven worden.  

Overgang van jeugd naar senior 
Vanaf de JO19 zullen de spelers doorstromen naar de seniorenafdeling. In de tweede helft van het 
seizoen wordt dit traject begeleidt door de HJO-B en coordinator van de senioren. Zij zullen, in 
overleg met de speler, bepalen op welk niveau en in welk team de speler bij de senioren 
binnenstroomt.  


