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voorwoord
2014. Voetbalvereniging Papendrecht is aan
een nieuwe periode in haar bestaan begonnen.
Deze periode zal zich kenmerken door ons
meer te richten op onze leden en de
mogelijkheden die wij zelf in handen hebben.
Een mooie periode ook om te beginnen met
een nieuw Jeugd Beleidsplan en Jeugd
Opleidingsplan. Deze plannen vormen de basis
van het vernieuwde succes van
voetbalvereniging Papendrecht. In dit Jeugd
Beleidsplan staan alle voorwaarden om tot een
goede technische organisatie te komen om het
Jeugd Opleidingsplan optimaal te
ondersteunen en uiteindelijk de vruchten
hiervan te gaan plukken. Want één van de
doelen is dat ons eerste team bestaat uit eigen
opgeleide spelers.
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1. Missie
Voetbalvereniging Papendrecht levert een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de
Papendrechtse samenleving. Wij hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van spelers. Dit geldt niet alleen voor het voetballeerproces, maar ook voor aspecten als
normen, waarden en het omgaan met gestelde regels. Daarnaast zijn zaken als teamgeest en clubbinding
belangrijke factoren binnen onze club.
Voetbal is een teamsport en laat spelers de waarde van anderen ervaren. Hierbij wordt beoogd de
spelers een mentaliteit bij te brengen die zich laat kenmerken door inzet, doorzettingsvermogen, het
leren genieten van winst, het leren tegen je verlies te kunnen, het respecteren van scheidsrechters,
tegenstanders, medespelers, begeleiders, publiek en overige omgevingsfactoren.
In de onderbouw zal de nadruk liggen op het individu. In de bovenbouw zal steeds meer de nadruk
gelegd worden op tactiek, fysiek en organisatie. Daarbij nog steeds de technische ontwikkeling niet uit
het oog verliezend.
Beoogd wordt om de spelers met de meeste voetbalkwaliteiten op te stellen in het hoogste team
(selectieteam) van de betreffende leeftijdscategorie.
Uit bovenstaande kan de onderstaande missie voor de jeugdafdeling worden afgeleid:
“VV Papendrecht biedt de mogelijkheid voor kinderen/jongeren uit Papendrecht en de directe
omgeving om zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige
manier zowel prestatief als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen”.

2. Visie
Voetbalvereniging Papendrecht wil een herkenbaar jeugdbeleid voeren waarin de “overall” visie breed
gedragen wordt.
Het Jeugd BeleidsPlan (JBP) omschrijft de organisatie die nodig is om het Jeugd Opleidingsplan (JOP)
optimaal te laten functioneren.
De visie bestaat uit:
• Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen per
leeftijdscategorie;
• Herkenbaar, dominant en initiatiefrijk spel;
• Een proactieve en meevoetballende doelverdediger;
• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair;
• Individueel belang gaat voor teambelang in de opleidingsfase onderbouw (resultaat ondergeschikt).
Ten aanzien van het JOP zijn verder de volgende keuzes gemaakt:
Positieve spelopvatting:
Bij niet-selectievoetbal hoort: plezier.
Bij selectievoetbal: Prestatie én plezier.
Met positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat de jeugdopleiding uitgaat van dominant
voetbal. Dit bevordert een goede en tijdige doorstroming en komt het tevens de sportieve, sociale
opvoeding en betrokkenheid bij de club van de jeugdspelers ten goede.
VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en hun
voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Spelers moeten zich kunnen ontwikkelen binnen hun eigen
mogelijkheden en eigen niveau.
Voor alle duidelijkheid: met spelers worden zowel jongens als meisjes bedoeld!
“Voor een optimale ontwikkeling van de spelers geldt dat hiervoor het beste klimaat wordt gecreëerd
als spelers trainen en spelen met en tegen spelers van vergelijkbaar niveau. Plezier in het spel, goede
faciliteiten en goede begeleiding zijn voorwaarden voor goede prestaties van de individuele speler en
de vereniging”.

3. Doelstellingen
De doelstelling van het JBP is om duidelijkheid te scheppen omtrent de organisatie en functies om het
JOP zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.
De doelstelling van het JOP is om voorwaarden te scheppen om iedere individuele speler zijn/haar top te
laten bereiken.
De primaire hoofddoelstellingen in het kader van het JOP zijn:
• Het opleiden en ontwikkelen van kwalitatief goede voetballers voor selectie-elftallen om op een zo
hoog mogelijk niveau te kunnen spelen;
• Het streven is om met elk jeugdselectieteam op een zo hoog mogelijk niveau te presteren.
De secundair hiervan afgeleide doelstelling is:
• Kwalitatief mindere voetballers op een zo aangename manier laten functioneren op recreatief niveau.

Doelstellingen JBP
De doelstellingen in dit plan zijn als volgt geformuleerd:
• Selectie en niet-selectie voetbal;
• Goed gestructureerde organisatie;
• Passende wedstrijd- en trainingsfaciliteiten;
• Passende team samenstellingen;
• Passende competitie indelingen;
• Spelen van dominant voetbal;
• Adequate doorstroming van spelers, speelsters en talenten binnen de vereniging;
• Behouden van zelf opgeleide spelers, speelsters;
• Opleiden van trainers (incl. keeperstrainers) uit eigen gelederen.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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4. Doelen
Het Jeugd Beleidsplan is ontwikkeld voor de jeugdafdeling van voetbalvereniging Papendrecht. Het
prestatieve doel van de VV Papendrecht is om te voetballen met een herkenbaar eigen gezicht en met
zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding in de A-selectie van de senioren. Daarvoor is het
nodig dat de selectieteams van de jeugdafdeling op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Per
leeftijdscategorie zal een aantal teams dus prestatiegericht zijn. De overige teams worden zo ingedeeld
in de competitie, dat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de selectieteams en het spelplezier voor iedere
speler gegarandeerd is. Voorop staat dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de
voetbalsport kan beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt in principe
zo hoog mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien.
In de jeugdopleiding weegt het belang van de individuele speler zwaar. Om aan de prestatieve doelen
van de vereniging tegemoet te komen wordt een aantal jeugdteams als selectieteams aangemerkt. Dat
zijn in de eerste plaats altijd de eerste teams in iedere leeftijdscategorie.
Naast de selectieteams hebben we ook te maken met de teams die moeten aansluiten bij deze
selectieteams. De jeugdafdeling moet daar flexibel in zijn omdat de v.v. Papendrecht nu eenmaal
afhankelijk is van het aantal spelers per categorie. In de leeftijdscategorie F en E geldt:
• 1e selectieteam
• 2e selectieteam (tweedejaars)
• 3e selectieteam (eerstejaars)
In de leeftijdscategorie D t/m A geldt:
Indeling selectieteams vindt plaats op basis van kwaliteit en positie en is dus niet gebaseerd op basis van
1e of 2e jaars.

4.1 Uitwerking doelen
De TJC zal de algemene prestatieve doelstellingen van voetbalvereniging Papendrecht uitvoeren en waar
nodig aanpassen. In het JBP wordt een duidelijke structuur binnen VV Papendrecht neergezet die is
gebaseerd op een herkenbare voetbalvisie.
Het JBP heeft tot doel te komen tot:
• Een goed werkende organisatie;
• Kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers;
• Geschoolde (ervaren/competente) trainers;
• Goed functionerend/ervaren kader en begeleiding;
• Doorstroming jeugd naar de senioren;
• Een situatie waarin elke jeugdspeler tot zijn/haar recht komt.
Het JOP is gebaseerd op vier aspecten van voetbalkwaliteit:
• Techniek;
• Taakgerichtheid – tactiek;
• Mentaliteit = voetbalvermogen;
• Fysieke gesteldheid.
In de ontwikkeling en opleiding wordt aan bovengenoemde vier aspecten voortdurend aandacht
besteed, afhankelijk van de leeftijdscategorie. De wijze waarop dat gebeurt wordt in het JOP per
leeftijdscategorie in hoofdlijnen beschreven
VV Papendrecht een club met historie en toekomst

6

Jeugd Beleidsplan VV Papendrecht 2014
Het vooropstellen van de individuele ontplooiing in de jeugd betekent dat een maximale doorstroming
tussen de leeftijdscategorieën en van de jeugd naar de A-selectie (en eventueel B-selectie) dient plaats
te vinden.
De interne scouting is dan ook gericht op de snelle doorstroom van de meest getalenteerde spelers.
(Talent in de betekenis van de vier genoemde aspecten van voetbalkwaliteit). Dit gebeurt niet alleen
door afspraken over meetrainen bij hogere leeftijdsgroepen of het meespelen in oefenwedstrijden, maar
ook door het definitief doorstromen naar het eerste team in een hogere leeftijdsgroep, c.q. vroegtijdig
doorstromen naar het eerste en in uitzonderingsgevallen naar het tweede senioren elftal.
Dit beleid is evenwel niet altijd in strikte regels te vatten. Onderling overleg en samenwerking binnen het
verantwoordelijk kader en een goed contact met spelers en ouders / verzorgers zijn net zo belangrijk.
Wel moeten alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle functionarissen binnen de
jeugdafdeling helder zijn (zie bijlagen functies). In geval van meningsverschillen moet immers duidelijk
zijn wie bevoegd is beslissingen (zie organigram) te nemen. Juist als het gaat om het afwegen van de
individuele ontplooiing ten opzichte van het teambelang moet dat geregeld zijn. Hoe we dit gaan doen
staat in het JOP en hoe dit georganiseerd is, staat in dit plan in de hoofdstukken 4 tot met 8.

5. Samenstelling teams
5.1 Samenstelling selecties
Aan het eind van het seizoen (mei) wordt een voorlopige selectiegroep samengesteld. Vanuit deze groep
bepaalt de TJC uiterlijk aan het begin van het nieuwe seizoen de definitieve selectie. De samenstelling
van deze selecties wordt gedaan in overleg met de daarvoor aangestelde jeugdtrainers en technische
coördinatoren aan de hand van informatie, trainingen en competitiewedstrijden. Er zijn twee perioden
om een selectie te wijzigen: de laatste week voor de competitie en in de winterstop. Dit gaat in overleg
tussen de trainer, technisch coördinator van de betreffende leeftijdsgroep en technisch jeugdcoördinator
bovenbouw & onderbouw. Bij twijfel zal het Hoofd Jeugdopleidingen ingeschakeld worden, waarbij deze
de beslissing neemt.

5.2 Opstelling en wisselbeleid
Bij het opstellen van spelers in de teams is het beleid dat elke speler het recht heeft om te spelen en dat
het wissel staan via een evenwichtig roulatiesysteem moet gebeuren. Uiteraard dient de trainer hier een
redelijk beleid in te voeren. Dit geldt voor de gehele jeugdafdeling. Uitzondering hierin zijn de A1- en B1junioren, waarbij met een basisteam gewerkt kan worden.

5.3 Doorstroming
Om de ontwikkeling van talentvolle spelers zo optimaal mogelijk te laten verlopen moeten deze
vroegtijdig kunnen doorstromen naar een hoger team. Zij leren zo onder maximale weerstand te spelen
en te trainen. De besluitvorming over doorstroming kan in de winterstop of later plaatsvinden en vereist
goed overleg tussen alle verantwoordelijken (ook ouders / verzorgers). Het doorstromen kan zowel
volledig als onvolledig (opdoen van ervaring) plaatsvinden. Het betreft hier spelers met uitzonderlijke
kwaliteiten.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

7

Jeugd Beleidsplan VV Papendrecht 2014
5.4 Spelers lenen
Naast het (vroegtijdig) doorstromen is het van belang dat bij blessures of schorsingen de eerste
selectieteams aanvulling krijgen uit het tweede (selectie) team. Hiervoor worden in principe voor de
winterstop altijd de betere tweedejaars spelers beschikbaar gesteld en na de winterstop de eerstejaars
spelers, rekening houdend met de fysieke gesteldheid van de desbetreffende speler. De voorkeur van de
trainer van het vragende team wordt in principe gehonoreerd, dit in overleg met de betreffende
technisch coördinator en betreffende trainer.

6. Organisatie teams
6.1 Aan- en afwezigheid
Iedere jeugdspeler, trainer en teamleider dient zich te houden aan de kaders en richtlijnen van de
voetbalvereniging Papendrecht ten aanzien van gedrag (zie hoofdstuk 8), de aan- en afwezigheid en het
afmelden. Bij alle teams wordt van alle spelers geëist dat ze aan alle trainingen en wedstrijden
deelnemen. Het deelnemen aan overige activiteiten dient gestimuleerd te worden. Uiteraard kunnen
zich omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat een speler daar niet aan kan voldoen, bijvoorbeeld
vanwege ziekte, school, persoonlijke en andere omstandigheden. De trainers en teamleiders moeten
ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is hoe hiermee wordt omgegaan.

6.2 Terugplaatsen speler
Het uit de selectie plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt (voor alle
leeftijdscategorieën) alleen na goedkeuring van de TJC en slechts na goede onderbouwing en
communicatie met alle betrokkenen, als speler, ouders/verzorgers, TCL’s, trainers, leiders, etc.

6.3 Vervroegde overgang
Voor aanvang van de competitie stromen jeugdspelers niet door naar een bovenliggende
leeftijdscategorie tenzij deze over uitzonderlijke talenten beschikken. Deze gevallen worden altijd eerst
besproken in de TJC en vervolgens met speler, ouder of verzorger, trainer, leider, etc.
Tijdens de hele competitie is incidenteel doorstroming mogelijk van eerste- en tweedejaars uit de gehele
selectiegroep naar de bovenliggende leeftijdsgroep. Na de winterstop gaat dit systematischer waarbij
spelers mee gaan trainen en ingezet kunnen worden bij het spelen van wedstrijden in bovenliggende
leeftijdscategorie, waarbij het maximaal aantal wedstrijden het maximum van ‘de helft +1’ niet mag
overschrijden. Hiertoe dienen afspraken te worden gemaakt vanuit de TC met de betrokken trainers.
N.B. Ook voor andere groepen is een soortgelijke constructie mogelijk (bv van B naar A, C naar B).

6.4 Indeling nieuwe leden
Nieuwe leden die aangeven (mogelijk overkomend van een andere voetbalvereniging) dat ze in een
selectie willen / kunnen spelen, worden na een aantal proeftrainingen geselecteerd voor een bepaald
elftal. Nieuwe leden die in eerste instantie niet geselecteerd zijn voor een selectiegroep, kunnen na
interne scouting alsnog doorstromen naar een selectiegroep.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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7. Trainingen
Voorafgaand aan de start van het seizoen wordt een trainingsschema voor de hele vereniging opgesteld.
Het trainingsschema voor de jeugd wordt zoveel mogelijk volgens de volgende uitgangspunten
ingedeeld:
• Mini’s 1 maal per week.
• Selectieteams F t/m A, 2 maal per week.
• In overleg is een 3e trainingsavond mogelijk.
• Keepers trainen in overleg met de keeperstrainers één maal 1 uur per week.
Leeftijdsgroep
MP
F-selectie
F-recreatief
E-selectie
E-recreatief
D-selectie
D-recreatief
C-selectie
C-recreatief
B-selectie
B-recreatief
A-selectie
A-recreatief
Keepers

Trainingsuren
1
1
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1 1/2
1

Aantal keren per week
1
2
Minimaal 1
2
Minimaal 1
2
Minimaal 1
2
Minimaal 1
2
Minimaal 1
2
Minimaal 1
1

8. Leeftijdsgroepen
• Minipupillen
• F-pupillen
• E-pupillen
• D-pupillen
• C-junioren
• B-junioren
• A-junioren

(4-6-jarigen)
(7-8-jarigen)
(9-10-jarigen)
(11-12-jarigen)
(13-14-jarigen)
(15-16-jarigen)
(17-18-jarigen)

VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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9. Omgangsreglement
9.1 Algemeen
• Onze vereniging verlangt van ieder lid dat deze zich correct gedraagt, zowel binnen als buiten het
veld, zowel tegenover tegenstanders, leiders, scheidsrechter, alsook tegenover het publiek langs de
kant. Grof of beledigend taalgebruik wordt niet getolereerd!
• Heb respect voor andermans bezittingen. Verniel of beschadig deze niet. Eventueel aangebrachte
schade komt voor rekening van de overtreder!
• Onze kleedkamers, wees er zuinig op! Zij worden schoon gehouden door vrijwilligers van onze
vereniging. Help bij het schoonhouden en schoonmaken van de kleedkamers!
• Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar de kleedkamers. Dit in verband met de
vervelende gevolgen die hier uit kunnen voortvloeien!
• Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen, ook is roken in de kleedkamers verboden!
• Zorg ervoor dat je ook de kantine netjes achterlaat bij vertrek: breng je lege flesjes naar de bar en
gooi eventuele papierresten en dergelijke in de daarvoor bestemde vuilnisbakken! De (vrijwillige)
barmedewerker zal je hiervoor dankbaar zijn!
• Zet je tas of fiets in de daarvoor bestemde rekken! Laat je tas niet in de kantine slingeren. Het zal
niet voor het eerst zijn dat er een tas verdwijnt!
• Meestal is bij uitwedstrijden het vervoer geregeld. Zorg ervoor dat je je correct gedraagt in de auto
van een ander en bedank de chauffeur eens!

9.2 Trainingen
• Het is niet toegestaan voor spelers die uitkomen in de leeftijdscategorie D t/m A omgekleed naar de
training te komen. Er dient bij VV Papendrecht te worden omgekleed.
• De leden van de ploegen in de leeftijdscategorie F en E verzamelen in de kleedkamer en gaan
gezamenlijk met de trainer naar het trainingsveld. Na afloop van de training gaat ze weer
gezamenlijk (met materiaal) terug naar de kleedkamer, alwaar de kinderen kunnen douchen c.q.
door de betreffende verantwoordelijke kunnen worden opgehaald.
• Meldt eventuele medische problemen bij je trainer zodat hij of zij bij onverhoopte problemen
gepaste maatregelen kan nemen.
• Indien je niet kan komen trainen heb je de plicht, met opgaaf van reden, je telefonisch af te melden.
Vraag altijd of er nog bijzonderheden voor jouw team zijn.
Je afmelden via een vriendje, SMS, APP etc. wordt niet geaccepteerd!
• Neem altijd de juiste voetbaluitrusting mee in je tas: voetbalschoenen, trainingspak, een regenjack,
een voetbaltenue, kousen, scheenbeschermers, reserveschoenveters, badslippers, shampoo, een
handdoek en schoon ondergoed.
• Zorg ervoor dat je op tijd bent. Minimaal 30 minuten voor aanvang van de training behoor je in de
kleedkamer aanwezig te zijn (leeftijdscategorie D t/m A).
• Kun je door welke reden dan ook niet op tijd zijn: geef dit dan telefonisch door, dan weten de
trainers dat je eraan komt.
Dit doe je NIET via een vriendje, SMS, APP etc. Dit wordt niet geaccepteerd!
• Iedereen behoort zich te houden aan de kleedkamerindelingen!
• Waardevolle bezittingen kun je beter thuis laten.
• Doe kettinkjes, horloges, oorringen en andere voorwerpen die voor een ander maar ook voor jezelf
gevaar kunnen opleveren af.
• Voor de groepen D t/m A wordt na het verkleden gewacht en gaat de groep gezamenlijk, na het
afsluiten van de kleedkamer, met de trainer(s) naar het trainingsveld. De trainer draagt zorg over de
sleutel van de kleedkamer.
• De spelers nemen de klaargelegde trainingsmaterialen mee naar het trainingsveld.
VV Papendrecht een club met historie en toekomst
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• Het dragen van scheenbeschermers op de trainingen is verplicht.
• Als je een blessure hebt, meldt dit dan voorafgaand aan de training melden zodat er door de
trainer(s) rekening mee gehouden kan worden en/of andere actie ondernomen kan worden.
• Tijdens de trainingen dienen spelers zich te gedragen en de opdrachten van de trainer(s) uit te
voeren. Het is niet de bedoeling om hierover discussie te voeren. Na afloop van de training kun je
alsnog bij de trainer(s) terecht voor verdere uitleg.
• Indien de speler de training wil verlaten (toilet, blessure), dan dient hij of zij dit te melden bij de
trainer.
• Ballen die over de hekken, in de sloot of ver weg worden geschoten, dienen direct te worden
gehaald.
• Na afloop van de training ren je niet direct terug naar de kleedkamer: na het verzamelen van het
trainingsmateriaal gaat de groep gezamenlijk weer terug naar de kleedkamers. Eenieder zorgt
ervoor dat het materiaal wordt meegenomen.
• Ballen die na de training nog zoek zijn, dienen door de gehele groep gezocht te worden.
• Het is niet toegestaan om je voetbalschoenen schoon te maken aan de buitenmuur of binnen in het
gebouw en/of in de kleedkamer. Voetbalschoenen dient eenieder buiten schoon te maken.
• Het is verplicht te douchen bij VV Papendrecht. Het is dus niet mogelijk om in je trainingskleding
naar huis te gaan.
• De laatste kijkt de kleedkamer na en zorgt dat deze schoon achterblijft.
• Spullen van anderen die worden achtergelaten in de kleedkamer, dien je in te leveren bij je trainer.
Hij of zij zal ze de eerstvolgende training aan de desbetreffende eigenaar teruggeven.

9.3 Wedstrijden
• Spelers dienen zich op de hoogte te stellen van de juiste verzamel-, vertrek- en aanvangstijden van
hun wedstrijden. Dit kan door het raadplegen van sociale media als website, Facebook, Twitter e.d.
Bij twijfel, altijd contact opnemen met leider of trainer, bellen naar de club of navragen in de
commissiekamer.
• Afschrijven, voor de wedstrijden, kan alleen met een zeer goede reden en wel uiterlijk op
donderdagavond bij je leider of trainer.
• Niet afschrijven of op zaterdag afschrijven betekent dat jouw team in de problemen zou kunnen
komen! Dit wordt niet geaccepteerd en zal worden bestraft! Met uitzondering van bijzondere
omstandigheden, als persoonlijke omstandigheden, ziekte etc.
• Zorg dat je op tijd aanwezig (verzamel-/vertrektijd) bent, liever 15 minuten te vroeg dan 1 minuut te
laat.
• Kun je door, welke reden dan ook, niet op tijd zijn: geef dit dan telefonisch door aan je leider of
trainer.
• Het is niet toegestaan voor spelers van de groepen D t/m A om omgekleed in tenue naar de
vereniging te komen. Je dient je in de kleedkamer om te kleden.
• Blessures dient je zo spoedig mogelijk te melden, zodat er door de trainer of leider rekening mee
gehouden kan worden en/of actie ondernomen kan worden.
• Doe kettinkjes, horloges, oorringen en andere voorwerpen af die voor een ander, maar ook voor
jezelf gevaar kunnen opleveren.
• Het dragen van scheenbeschermers tijdens de wedstrijden is verplicht (KNVB-regel).
• Na het verkleden wordt er gewacht en gaat het elftal gezamenlijk, met de trainer en/of leider naar
het speelveld.
• Zorg dat het materiaal dat je tijdens de warming-up gebruikt, niet kwijtraakt.
• Ballen die tijdens de warming-up of thuiswedstrijden over het hek, in de sloot of ver weg worden
geschoten dienen direct te worden gehaald (tijdens de wedstrijd door een wisselspeler).
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• Voor de wedstrijd dient je tenue er goed verzorgd uit te zien: shirt in je broek en de kousen omhoog
getrokken.
• Voor, tijdens en na de wedstrijden dien je je te gedragen en de opdrachten van de trainer of leider
uit te voeren. Het is niet de bedoeling om hierover discussies te voeren. Na afloop van de wedstrijd
of op een trainingsavond kun je alsnog terecht voor verdere uitleg.
• In het veld beslist de scheidsrechter. Hij of zij heeft altijd gelijk! Ga niet protesteren of op een
andere manier je misnoegen uiten. Dit heeft meestal een averechtse uitwerking op de
scheidsrechter en op je eigen spel (en dus van je team).
• Natrappen, grof taalgebruik of andere niet door de beugel kunnende acties worden niet
getolereerd. Als de scheidsrechter het niet ziet of niet optreedt, zal de trainer of leider zijn of haar
maatregelen nemen! Bedenk wel dat je team er altijd de dupe van zal zijn!
• Accepteer het als je gewisseld wordt door je leider of trainer. Als je er problemen mee hebt,
bespreek dit na de wedstrijd of op een trainingsavond, maar niet op het veld.
• Reageer niet op publiek of ander randgebeuren. Beperk je tot datgene wat er zich binnen de lijnen
afspeelt.
• Het is verplicht te douchen bij VV Papendrecht of bij de vereniging waar je op dat moment te gast
bent. Thuis of niet douchen wordt niet geaccepteerd.
• De laatste kijkt de kleedkamer na en zorgt dat deze schoon achterblijft, ook als je ergens te gast
bent.
• Spullen van anderen die worden achtergelaten in de kleedkamer dien je in te leveren bij je leider of
trainer. Deze zal ze de eerstvolgende training aan de desbetreffende eigenaar terug te geven.
• Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van een wedstrijd dien je altijd te bellen met je leider of
trainer. Als zij niet te bereiken zijn, ga je naar de club, bel je naar de Commissiekamer of raadpleeg
je sociale media als de website, Facebook of Twitter.
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10. Bijlagen
A. Organigram Jeugdafdeling
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B. Organisatie Technische JeugdCommissie (TJC)
Algemeen
Voor de organisatie van de jeugdafdeling is het gewenst dat een bestuurlijke nota aanwezig is. Deze zal
richtinggevend zijn. Het JBP geeft een nadere uitwerking aan dat deel van de organisatie dat zich richt op
het JOP. Voor het JOP binnen VV Papendrecht is de Technische Jeugdcommissie (TJC) verantwoordelijk.
De leiding is in handen van het Hoofd JeugdOpleidingen (HJO). Het technische beleid van de jeugd wordt
hierin besproken en goedgekeurd.
Het JOP is ontwikkeld, wordt uitgevoerd en gecontroleerd door Technische JeugdCommissie (TJC). De TJC
bestaat uit het Hoofd Jeugdopleidingen, de Technische Coördinator Bovenbouw en Technische
Coördinator Onderbouw. Het HJO treedt op als voorzitter van de TJC. De belangrijkste taak van de TJC is
ervoor zorg te dragen dat een logische lijn alsmede continuïteit ontstaat in de opleiding en oefenstof van
de F- tot en met de A-jeugd. Dit moet gebeuren binnen de doelstellingen en uitwerkingen van het Jeugd
Opleidingsplan (JOP) en Jeugd Beleidsplan (JBP). De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
eenieder binnen de organisatie van het technisch kader van de jeugdafdeling wordt beschreven in deze
bijlagen.

Taken Technische Commissie Jeugd
Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het technische beleid heeft de TJC een organiserende,
coördinerende, initiërende en controlerende taak.
Tot het takenpakket behoort onder meer:















Ontwikkelen, sturen en bewaken van voetbaltechnische zaken binnen de vereniging.
Zorgen voor een goede overlegstructuur op voetbaltechnisch vlak binnen de jeugd.
Begeleiden, sturen en ondersteunen van trainers en leiders.
Advisering en sturing bij aanstellen en ontslaan trainers, leiders en grensrechters.
Samenstelling selecties.
Samenstellen oefenprogramma in overleg met de wedstrijdsecretaris, TCBB, TCOB, TC’s en
trainers.
Vaststellen wedstrijd- en trainingstijden in overleg met de Jeugdcommissie en het bestuurslid
Accommodatie.
Veldindeling op trainingsavonden in overleg met de Jeugdcommissie en het bestuurslid
Accommodatie.
Bezoeken van trainingen en wedstrijden van jeugd.
Begeleiding doorstroming jeugdspelers naar de senioren.
Periodiek en incidenteel overleg met trainers en leiders.
Bezoeken van bijeenkomsten/of vergaderingen die betrekking hebben op het technische beleid in
zijn algemeenheid.
Bezoeken van de jaarvergadering en rapporteren.
Interne en externe scouting.

Bevoegdheden TJC
De TJC heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het beleidsplan. Het HJO van de TJC houdt het
Bestuurslid TZ van alle relevante ontwikkelingen op de hoogte en deze rapporteert in de periodieke
bestuursvergadering.
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C. Functieomschrijvingen
Hoofd JeugdOpleidingen (HJO)
Het HJO maakt deel uit van de TJC. Hij is de centrale functionaris ten aanzien van het technische beleid.
Hij of zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en controle van het technische beleid. Het
HJO is bevoegd beslissingen te bekrachtigen betreffende alle technische aangelegenheden binnen de
jeugdafdeling. In alle gevallen waarin andere functionarissen er onderling niet in slagen tot besluiten te
komen overeenkomstig het JOP, heeft het HJO de beslissende stem, eventueel in samenspraak met de
jeugdvoorzitter (of afgevaardigde jeugdbestuur) die een adviserende rol heeft.
Taken
• Onderdeel van de TJC en TC.
• Leidt overleg TJC.
• Ontwikkelen Technisch Beleid (JOP en JBP).
• Onderhoudt contact met Jeugdbestuur.
• Bewaken en sturen van het Technische Beleid.
• Ondersteunen, adviseren en corrigeren van de Technische Coördinatoren, trainers en/of
teamleiders op voetbaltechnische organisatorisch gebied.
• Geven van adviezen en zo nodig doorvoeren van correcties na afloop van trainingen, besprekingen
en wedstrijden van alle jeugdteams.
• Aanstellen van jeugdtrainers in overleg met de TJC (formele aanstelling van alle trainers en overig
personeel geschiedt door het bestuur).
Verantwoordelijkheden
• Het uitdragen van alle door VV Papendrecht gehanteerde fatsoensnormen tijdens zijn of haar
werkzaamheden.
• Is voor wat betreft voetbaltechnische zaken verantwoording verschuldigd BTZ.
• Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen VV Papendrecht alsook
een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot VV Papendrecht.
Bij de gesprekken met eventuele nieuwe of evaluaties met huidige jeugdtrainers zijn aanwezig:
• HJO, TC Bovenbouw of Onderbouw en de TC van de betreffende leeftijdsgroep.

Technisch Coördinator Bovenbouw & Onderbouw (TCBB & TCOB)
De TCBB en TCOB maken deel uit van de TJC. Ze ontwikkelen mede het technische beleid en zorgen
ervoor dat het technische beleid op juiste wijze wordt uitgevoerd. Dit doen ze door de uitvoering, een
controlerende taak uit te voeren en het technisch kader te adviseren. De TCOB is verantwoordelijk voor
leeftijdscategorie MP, F-, E- en D-pupillen, de TCBB is daarentegen verantwoordelijk voor de A-, B- en Cjunioren.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

15

Jeugd Beleidsplan VV Papendrecht 2014
Taken
• Onderdeel van de TJC.
• Ontwikkelen Technisch Beleid (JOP en JBP).
• Ondersteunen, adviseren en corrigeren van de Technische Coördinatoren, trainers en/of
teamleiders op voetbaltechnisch en organisatorisch gebied.
• Onderhoudt contact met Leeftijdscoördinatoren en afgevaardigde Jeugdbestuur.
• Beoordelen spelers ten behoeve van selecteren.
• Beoordelen trainers en Technisch Coördinatoren.
• Geven van adviezen en zo nodig doorvoeren van correcties na afloop van trainingen, besprekingen
en wedstrijden van alle selectieteams bij de jeugd.
• Adviseren aan het HJO over het aanstellen van jeugdtrainers in overleg met de TJC.
Verantwoordelijkheden
• Het uitdragen van alle door VV Papendrecht gehanteerde fatsoensnormen tijdens zijn of haar
werkzaamheden.
• Is voor wat betreft voetbaltechnische zaken verantwoording verschuldigd aan het HJO.
• Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen VV Papendrecht alsook
een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot VV Papendrecht.
Bij de gesprekken met eventuele nieuwe of evaluaties met huidige selectie jeugdtrainers zijn
aanwezig:
• HJO, TC Bovenbouw of Onderbouw en de TC van de betreffende leeftijdsgroep.

Technisch Coördinator Recreatief Bovenbouw & Onderbouw (TCRB & TCRO)
De TCRB is verantwoordelijk voor leeftijdscategorie MP, F-, E- en D-pupillen recreatief. De TCRB is
daarentegen verantwoordelijk voor de A-, B- en C-junioren recreatief.
Taken
• Ontwikkelen Technisch Beleid (JOP en JBP).
• Ondersteunen en adviseren van de trainers en/of teamleiders op voetbaltechnisch en
organisatorisch gebied.
• Onderhoudt contact met Leeftijdscoördinatoren.
• Beoordelen spelers ten behoeve van selecteren.
• Beoordelen van de trainers jeugd recreatief.
• Geven van adviezen en zo nodig doorvoeren van correcties na afloop van trainingen, besprekingen
en wedstrijden van alle recreatieve jeugdteams.
• Aanstellen van jeugdtrainers na overleg met de TJC.
Verantwoordelijkheden
• Het uitdragen van alle door VV Papendrecht gehanteerde fatsoensnormen tijdens zijn of haar
werkzaamheden.
• Is voor wat betreft voetbaltechnische zaken verantwoording verschuldigd aan het HJO.
• Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen VV Papendrecht alsook
een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot VV Papendrecht.

VV Papendrecht een club met historie en toekomst

16

Jeugd Beleidsplan VV Papendrecht 2014
Bij de gesprekken met eventuele nieuwe of evaluaties met huidige selectie jeugdtrainers zijn
aanwezig:
• HJO, TC Recreatief Bovenbouw of Recreatief Onderbouw.

Technisch Coördinator Keepers (TCK)
De TCK heeft als doel om alle keepers een gedegen keepersopleiding aan te bieden en dit met de
aangestelde keeperstrainers uit te voeren conform het Technische Opleidingsplan Keepers dat onderdeel
is van het JOB.
Taken
• De organisatie van de keeperstrainingen en bijzondere activiteiten alle leeftijdsgroepen van de
jeugdafdeling.
• Het indelen van de keeperstraining in overleg met de keeperstrainers.
• De TCK kan aanwezig zijn bij het trainersoverleg.
• De TCK dient belangstelling te tonen bij de trainingen en wedstrijden en adviseert de
keeperstrainers over de voortgang van de trainingen.
• De TCK heeft overleg met de TCOB, TCRO, TCBB of TCRB, alsmede met de betrokken TCL voor het
komende het seizoen.
• Aandragen/bespreken deskundigheidsbevordering keeperstrainers.
• Ondersteunen, adviseren en corrigeren van de keeperstrainers op voetbaltechnisch en
organisatorisch gebied.
Verantwoordelijkheden
• Verzorgen van de indeling van de keeperstraining, dat wil zeggen: het indelen van trainers en
keepers.
• Het controleren en eventueel laten aanvullen van het keepermateriaal.
• Zorg dragen voor een goed verloop van de trainingen.
• Afstemmen en regelen van mutaties bij de keeperstraining.
• Regelmatig overleg met de keeperstrainers over het verloop van de trainingen.
• In overleg met de keeperstrainers voorbereiden van het volgende seizoen beschikbaarheid,
indeling.
• In overleg met de keeperstrainers eventueel zorg dragen voor deelname aan een of meerdere
keepersdagen.
• Neemt deel aan het overleg over de indeling van de teams.
• Beschikbaar ten behoeve van advies door technisch jeugdcoördinatoren.
• Het uitdragen van alle door VV Papendrecht gehanteerde fatsoensnormen tijdens zijn of haar
werkzaamheden.
• Is voor wat betreft voetbaltechnische zaken verantwoording verschuldigd aan het HJO.
• Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen VV Papendrecht alsook
een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot VV Papendrecht.
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Technisch Coördinator Leeftijdscategorie (TC-A t/m F)
De TCL richt zich op het uitvoeren van het beleid als opgenomen in het JOP en JBP.
Taken
• Uitvoeren en naleven JOP en JBP.
• Adviseren van trainers en begeleiders aangaande de uitvoering van het JOP en JBP.
• Het technisch begeleiden en intern opleiden ten aanzien van voetbaltechnische zaken van trainers
uit de onderbouw (minipupillen, F-, E- en D-Jeugd) en bovenbouw (C-, B- en A-Jeugd).
• Eventueel opstellen van trainingsvormen, leeftijdscategorie gerelateerd.
• Gevraagd advies geven en regelmatig overleg plegen met leden van de TJC.
• Voert evaluatiegesprekken met trainers en begeleiders.
• Adviseert de LC van de betreffende leeftijdscategorie bij het samenstellen van de NIETselectieteams.
• Heeft continu overleg met LC van de betreffende leeftijdscategorie.
• In kaart brengen kwaliteiten van spelers in overleg met de betreffende trainer aangaande indeling
selectieteams.
• Evalueren functioneren trainers en begeleiders in overleg met leden TJC.
Verantwoordelijkheden
• Het uitdragen van alle door VV Papendrecht gehanteerde fatsoensnormen tijdens zijn of haar
werkzaamheden.
• Is voor wat betreft voetbaltechnische zaken verantwoording verschuldigd aan de leden van de TJC.
• Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen VV Papendrecht alsook
een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot VV Papendrecht.

Technisch Coördinator Meisjes
Zie Technisch Coördinator Leeftijdscategorie (TC-A t/m F)

Jeugdtrainer/-trainster Selectieteams
De trainer wordt aangesteld door de TJC en krijgt de opdracht om de doelen gesteld in het JOP & JBP uit
te voeren. Dit betreft het verder ontwikkelen van de technische, tactische en organisatorische
kwaliteiten van spelers.
Taken
• De trainer legt verantwoording af aan de TCL en leden van de TJC.
• Ontwikkeling van spelers op technisch, tactisch en organisatorisch gebied alsmede op het vlak van
discipline.
• Evalueert met TCL alsook leden van de TJC over de ontwikkelingen van spelers zoals beschreven in
het JOP & JBP.
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Aanwezigheid
• Het technische overleg onder leiding van de TCBB of TCOB.
• De vergaderingen met de jeugdleiders (op afroep).
• De nabespreking van de training met de TCL.
Verantwoordelijkheden
• Het navolgen van de uitgangspunten zoals die vermeld staan in het JOB & JBP.
• De technische, tactische en conditionele training van de jeugdspelers.
• De administratie van de trainingsopkomst.
• Het tijdig aanwezig zijn op de training.
• Het tijdig aanwezig zijn van de jeugdspelers.
• Het gebruikte trainingsmateriaal.
• De eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van het elftal in overleg met de TCL.
• De eindverantwoordelijkheid bij het benoemen van de aanvoerder van het team.
• De begeleiding voor, tijdens en na de wedstrijd.
• Het uitdragen van alle door VV Papendrecht gehanteerde fatsoensnormen tijdens zijn of haar
werkzaamheden.
• Is voor wat betreft voetbaltechnische zaken verantwoording verschuldigd BZK.
• Zal zich in woord en daad positief opstellen naar en over collega’s binnen VV Papendrecht alsook
een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot VV Papendrecht.

Scouting
Interne scouting vindt plaats door de Scoutingcommissie.
Belangrijkste doelstelling is:
Het verschaffen van inzicht in de doorstroom van jeugdspelers naar de senioren selectie van
voetbalvereniging Papendrecht.
We willen de belangrijkste doelstelling realiseren door de kwaliteiten en ontwikkeling van jeugdspelers in
kaart te brengen, zowel die van selectie- als niet selectiespelers. Een scoutingscommissie kan anticiperen
op het verloop van spelers, ondersteuning geven bij de samenstelling van de selectieteams aan het eind
van het seizoen en de doorstroom vanuit een niet-selectieteam naar een selectieteam bevorderen. Het
in kaart brengen van de kwaliteiten van de jeugdspelers is een continu proces. De jeugdspelers zullen
zich immers in de loop van de tijd ontwikkelen. Om al die ontwikkelingen goed te kunnen volgen zullen
de gegevens van deze jeugdspelers, die daarvoor in aanmerking komen, worden ingevoerd in het SpelerVolg-Systeem.
Bij voorkeur hebben de scouts geen persoonlijk binding met de spelers binnen de teams waarover zij
rapporteren. De reden hiervoor is dat in die gevallenpersoonlijke voorkeuren kunnen prevaleren boven
clubbelang. Daarom is scouting een taak die, zo veel mogelijk, uitgevoerd moet worden door
voetbaltechnisch vaardige mensen met zo min mogelijk belang in de hoedanigheid van het betreffende
team.
Voor het scouten wordt onderscheid gemaakt tussen de C- tot en met de A-categorie (junioren) en de Ftot en met D-categorie (pupillen). De reden hiervoor is, dat in het geval van pupillen specifieke
kenmerken als lichamelijke en voetbaltechnische ontplooiing zich onvoorspelbaar ontwikkelen.
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Indien het scoutingstraject van de pupillen goed is uitgevoerd, zal bij de junioren, een enkeling
uitgezonderd, zich geen nieuwe talenten onverwachts ontwikkelen. De talenten zijn immers al
ondergebracht in de diverse selectieteams.

D. Organisatie Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie heeft tot doel de gehele organisatie van de jeugd van VV Papendrecht te regelen
met uitzondering van het voetbaltechnische gedeelte. Het voetbaltechnisch gedeelte valt onder de
verantwoording van het bestuurslid voetbaltechnische zaken. De verantwoordelijkheden voor de
voetbalorganisatie van de jeugd is door het hoofdbestuur gedelegeerd aan de Technische
JeugdCommissie (TJC) onder leiding van de Hoofd Jeugdopleidingen. De leden van de Jeugdcommissie
hebben wel een adviserende rol richting de Technische Jeugdcommissie.
De verantwoordelijkheden voor de organisatie van de jeugd is door het hoofdbestuur gedelegeerd aan
de Jeugdcommissie. De Jeugdcommissie is volledig verantwoordelijk en bevoegd zaken ten behoeve van
de jeugdafdeling te regelen binnen de richtlijnen/beleid opgesteld door het bestuur. In de
Jeugdcommissie zijn de volgende functies te onderscheiden:
 JeugdVoorzitter (JV).
 JeugdViceVoorzitter (JVV).
 JeugdSecretaris (JS).
 LeeftijdsCoördinatoren (LC).
 JeugdWedstrijdSecretaris (JWS)
Optioneel
 Hoofd Jeugdopleidingen en/of TCBB, TCOB.
 Materiaalbeheerder Jeugd.
 Voorzitter JeugdActiviteitenCommissie (JAC)
 Voorzitter ToernooiCommissie jeugd (VTC)
De voorzitter van de Jeugdcommissie vertegenwoordigt de jeugd binnen het clubbestuur. Deze bewaakt
het jeugdbeleid en is vooral organisatorisch ingesteld. De vicevoorzitter jeugd vervangt de voorzitter
jeugd bij diens afwezigheid.
De secretaris jeugd behandelt de in- en uitgaande correspondentie van de Jeugdcommissie en is
verantwoordelijk voor de totale administratieve afhandeling namens de Jeugdcommissie.

Taken JeugdCommissie (JC)
• Wedstrijdsecretariaat competitie- en vriendschappelijke wedstrijden, velddiensten.
• Aan- en af meldingen jeugdleden.
• Zorgdragen voor jeugdleiders / assistent-scheidsrechters.
• Invulling eigen jeugdtoernooien en verwerven van uitnodigingen voor toernooien.
• Regelen vervoer ten behoeve van competitie-/oefenwedstrijden.
• Communicatie naar spelers, ouders, leiders, bestuur, Technische Commissie (TC), KNVB en pers.
• Blessureafhandeling
• Coördinatie van de scheidsrechters.
• Organiseren van ontspanningsactiviteiten.
• Vertegenwoordiging van de jeugd van VV Papendrecht buiten de vereniging.
• Beheer en uitgifte materialen ten behoeve van de jeugd.
• Afdoen van disciplinaire zaken.
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E. Functies
Functies Jeugdcommissie
Jeugdvoorzitter
Taken
• De jeugdvoorzitter heeft zitting in het bestuur.
• Vertegenwoordigt de jeugd in het bestuur.
• Onderhoudt nauw contact met het Hoofd Jeugdopleidingen.
• Neemt deel aan vergaderingen van de Technische Commissie of stuurt een afgevaardigde vanuit
de JC.
• Vertegenwoordigt de jeugd naar buiten toe.
• Bewaakt de algemene gang van zaken binnen de jeugdafdeling.

Vicevoorzitter jeugd
De vicevoorzitter jeugd neemt de taken over van de jeugdvoorzitter bij zijn of haar afwezigheid.

Secretaris Jeugd
Taken
• Notuleert bij het jeugdcommissieoverleg.
• Is verantwoordelijk voor de totale administratieve afhandeling namens de Jeugdcommissie.
• Behandelt de in- en uitgaande correspondentie van de jeugdcommissie en is in principe tevens de
wedstrijdsecretaris voor de jeugd.

Wedstrijdsecretaris Jeugd
De aspecten rondom de planning van de te spelen wedstrijden voor ieder jeugdteam lopen via de
Jeugdwedstrijdsecretaris. Deze coördineert alle zaken rondom de wedstrijden en communiceert hierover
met alle betrokkenen.
Taken
• Planning van de te spelen wedstrijden voor ieder jeugdteam.
• Coördinatie van alle zaken rondom de wedstrijden.
• Communiceert over alle wedstrijdaangelegenheden met alle betrokkenen.

Leeftijdscoördinator
De LeeftijdsCoördinator (LC) is organisatorische verantwoordelijk voor zijn/haar leeftijdscategorie. Hij/zij
is aanspreekpunt voor de Technisch Coördinator, de trainers en leiders aangaande alle zaken betreffende
de organisatie rondom de teams. De Leeftijdscoördinator rapporteert aan de Jeugdvoorzitter. Samen
met de trainer en de Technische Coördinator zorgt hij/zij onder andere voor de indeling van selectie- en
niet-selectieteams. Door middel van periodiek groepsoverleg samen met de technische mensen zorgt
hij/zij voor een goede aansluiting van het selectie- en indelingsbeleid.
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Taken
• Neemt deel aan vergaderingen van de Jeugdcommissie.
• Fungeert binnen een leeftijdscategorie als contactpersoon voor de leiders en/of trainers.
• Heeft een signalerende en adviserende functie richting de Technische Commissie.
• Reageert op vragen van spelers en ouders, die niet via de teamleiding beantwoord kunnen
worden.
• Bemiddelt bij problemen in teams, die niet door de teamleiding opgelost kunnen worden. Heeft
daarover contact met de Technische Commissie.
• Speelt vragen, problemen, incidenten en dergelijke door naar de juiste contactpersonen.
• Is via e-mail bereikbaar en reageert adequaat op e-mails.
• Adviseert over mogelijke leiders en trainers voor de niet-selectieteams.
• Is zo mogelijk op zaterdagochtend aanwezig (dit is geen must).
• Levert zo nodig informatie aan ten behoeve van de Week-/Nieuwsbrief.

Materiaalbeheerder Jeugd
De materiaalbeheerder jeugd bestelt en beheert de materialen voor de jeugd en bewaakt tevens de
kwaliteit.

Voorzitter Jeugdactiviteitencommissie
De voorzitter JeugdActiviteitencommissie (JAC) geeft leiding aan de JAC. De JAC verzorgt onder andere:
• Het Sinterklaasfeest.
• Huldiging van de kampioenen.
• Ontbijtjes voor de jeugd.
• Feestelijke afsluiting van het seizoen voor iedere leeftijdscategorie.
• Feestelijke afsluiting van het seizoen voor alle vrijwilligers.

Voorzitter Toernooicommissie Jeugd
De Voorzitter ToernooiCommissie jeugd (VTC) geeft leiding aan de toernooicommissie en is
verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van toernooien bij VV Papendrecht. Daarnaast zorgt de
toernooicommissie ervoor dat ieder jeugdteam aan het einde van het seizoen aan minimaal 1
uittoernooi deelneemt.

Overige Functies Jeugdafdeling
Naast de functies binnen de Jeugdcommissie zijn binnen de jeugdafdeling nog enkele functies te
onderscheiden.

Jeugdleider/-leidster
Een jeugdleider(ster) heeft de zorg over een jeugdelftal en wordt gevraagd door de Leeftijdscoördinator.
Deze maakt een voorstel voor het jeugdbestuur en vervolgens wordt de jeugdleider/-leidster aangesteld
door het jeugdbestuur. Er zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar twee jeugdleiders per elftal met
daarnaast een (bevoegde) jeugdtrainer.
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De leider is voor zowel de spelers als ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Ongeacht de aard van
de vraag of het probleem zal de leider als aanspreekpunt beoordelen of hij/zij dit gelijk kan
beantwoorden c.q. oplossen. Zo niet, dan vindt overleg plaats met de coördinator van de betreffende
leeftijdscategorie.
Taken
• De jeugdleider dient aanwezig te zijn op de vergaderingen van de jeugdleiders.
• De jeugdleider dient af en toe een jeugdtraining van het jeugdelftal bij te wonen.
De jeugdleider is verantwoordelijk voor diverse zaken.
Algemeen
• Navolgen van de uitgangspunten zoals die vermeld staan in het jeugdplan.
• Contact opnemen met de leeftijdscoördinator bij vragen, problemen of bijzonderheden.
• De zorg voor de spelerspassen (vanaf de D-pupillen).
• Regelen van een systeem bij afgelastingen.
• Regelen van een systeem voor afmeldingen.
• Regelen van een systeem voor het vervoer naar uitwedstrijden.
• Bijhouden van contacten met ouders /verzorgers.
• Meewerken aan nevenactiviteiten.
• Contact opnemen met de coördinator bij problemen met het materiaal.
• Zorgen voor een goede sfeer binnen het elftal.
• Toezien op het gedrag van de spelers en hun doen en laten voor en na de wedstrijden, in de
kantine, in de kleedkamer en tijdens het vervoer bij uitwedstrijden.
• Toezien op niet roken.
• Organiseren van een winteractiviteit.
• Toezien op kleding.
• Na de competitie zorgen dat de clubmaterialen ingeleverd worden.
Voor de wedstrijd
• Op tijd aanwezig zijn. De jeugdleider dient er tevens op toe te zijn dat de spelers voor een
thuiswedstrijd op tijd aanwezig zijn, voor pupillen: 30 minuten, voor junioren: 45 minuten voor
aanvang van de wedstrijd.
• Op tijd aanwezig zijn bij het vertrek bij uitwedstrijden.
• Regelen van de tenues, eventueel reserveshirts via de coördinator.
• Zorgen voor de ballen, vlaggen en watertas via de coördinator.
• Invullen van het wedstrijdformulier voor de wedstrijd (alleen bij junioren).
• Met de scheidsrechter de spelerspassen controleren (vanaf de D-pupillen).
• Ontvangen van de scheidsrechter bij een thuiswedstrijd. De jeugdleider dient daarom minimaal
drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
• Ontvangen van de tegenstander.
• Toezicht op de warming-up.
• Maken (in overleg met de jeugdtrainer) en administratief bijhouden van de teamsamenstelling.
• Aanstellen van een aanvoerder in overleg met de jeugdtrainer.
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Tijdens de wedstrijd
• Zorgen voor een assistent-scheidsrechter, eventueel zelf vlaggen.
• Toezien op sportief gedrag.
• Regelen van drinken in de pauze bij een thuiswedstrijd, ook voor de tegenstander en de
scheidsrechter.
Na de wedstrijd
• Toezien op het douchen en aankleden.
• Toezien op het opruimen van de kleding.
• Regelen aanvegen kleedkamer na de wedstrijd (bij thuiswedstrijden ook die van de tegenstander).
• Zorgen voor ondertekening van het wedstrijdformulier door de aanvoerder (alleen bij junioren) en
scheidsrechter.
• Zorgen voor ondertekening van het pupillenwedstrijdformulier (kopie bewaren).
• Inleveren van het wedstrijdformulier/pupillenwedstrijdformulier bij de Leeftijdscoördinator in de
Commissiekamer.
• De kopie van het wedstrijdformulier/pupillenwedstrijdformulier in de map bewaren.
• Melden van de uitslag van de uitwedstrijd bij de coördinator in de leidersruimte.
• Regelen van het maken en inleveren van het verslag van de thuiswedstrijd voor onze
mediakanalen.
• Organiseren van het wassen van de kleding.

Scheidsrechterscoördinator
Taken
• Planning en organisatie omtrent jeugdscheidsrechters voor wedstrijden in de competitie en beker,
oefenwedstrijden en toernooien.
• Organisatie van scheidsrechtercursussen.










Pupillenscheidsrechter
Juniorscheidsrechter
Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal (BOS veld)
Scheidsrechter II Veld
Scheidsrechter I Veld
Assistent-Scheidsrechter
Rapporteur Veldvoetbal
Praktijkbegeleider scheidsrechters (Veld)
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F. Overlegstructuren
Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg een must. Hiervoor zijn de volgende
overlegstructuren van toepassing.

Technische JeugdCommissie Overleg (TJC-Overleg)
Deelnemers: HJO, TCBB & TCOB, TCM, TCK, afgevaardigde jeugdbestuur.
Doel:
Alle zaken aangaande JOB & JOP en lopende technische Jeugdzaken.
Frequentie: 4 x per seizoen.

Technisch Coördinatoren Overleg (TC-Overleg)
Deelnemers: HJO, TCBB & TCOB en TC per leeftijdscategorie.
Doel:
Alle zaken aangaande JOB & JOP, selectie samenstelling en alle andere Technische
Jeugdzaken.
Frequentie: 4 x per seizoen.

Technisch & Organisatorisch Overleg per leeftijdscategorie (T&O-Overleg)
Deelnemers: TC, LF en trainers per leeftijdscategorie.
Doel:
JBP en JOP bespreken en te evalueren. Tijdens dit overleg worden alle zaken rond de
selectie en indeling van de teams besproken. De Trainers zorgen voor terugkoppeling naar
respectievelijk assistent- en hulptrainers en leiders. De TC zorgt voor de terugkoppeling
naar de TCBB of TCOB.
Optioneel: HJO en/of TCBB en/of TCOB kan/kunnen eventueel aanwezig zijn.
Frequentie: 3 x per seizoen en vindt plaats onder leiding van Technisch Coördinator van de betreffende
leeftijdscategorie.

Coördinatorenoverleg
Deelnemers: Alle Coördinatoren van de Jeugdafdeling.
Doel:
Het presenteren van het jeugd- en technisch beleid, het ten uitvoer te brengen en te
evalueren. Tevens biedt het overleg een platform voor alle issues van organisatorische
aard.
Frequentie: 1x per 6 weken onder leiding van de Jeugdvoorzitter.

Leidersoverleg
Deelnemers: Alle jeugdleiders uit de betreffende leeftijdscategorie.
Doel:
Het presenteren van het jeugd- en technisch beleid, het ten uitvoer te brengen en te
evalueren. Tevens biedt het overleg een platform voor alle issues van organisatorische
aard.
Frequentie: 4 x per seizoen onder leiding van de Leeftijdscoördinator van de betreffende
leeftijdscategorie.
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Informatiebijeenkomst ouders/verzorgers
Deelnemers: Ouders/verzorgers van de jeugdleden.
Doel:
Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over het verloop van het komende seizoen. Het
doel is het voorstellen van de Trainer (en assistent-trainer) en de Leeftijdscoördinator.
Tevens kan de bijeenkomst benut worden voor het werven van jeugdkaderleden (zoals
leiders en hulptrainers). Ten slotte wordt stilgestaan bij de Huishoudelijke Regels die
gelden voor zowel spelers als ouders/verzorgers.
Frequentie: 1 x per jaar, aan het begin van het seizoen.
JeugdCommissie Overleg (JC-Overleg)
Deelnemers: De leden van de Jeugdcommissie.
Doel:
Tijdens het reguliere overleg van de Jeugdcommissie rapporteren de commissieleden de
bijzonderheden van hun aandachtsgebieden. Ook de TJC neemt op uitnodiging deel aan dit
commissie overleg. Van dit overleg worden notulen en een actielijst gemaakt.
Frequentie: Elke derde donderdagavond van de maand.

G. Opleiden Technisch Kader
Om de nieuwe jeugdspelers optimaal te kunnen begeleiden is het van belang dat verenigingen
beschikken over voldoende en gekwalificeerde trainers, coaches en begeleiders.

Bestaand kader....
Het opleiden van voetbaltechnisch kader gebeurt op twee manieren: het bijscholen van bestaand kader
en het opleiden van nieuw kader. Aan het begin wordt voornamelijk ingezet op de bijscholing van de
huidige begeleiders. Daarmee kan VV Papendrecht een eventuele achterstand van goed opgeleid kader
inlopen. Dit ‘inlopen’ kan worden bewerkstelligt door de technische kennis van alle kaderleden (trainers,
coaches, begeleiders) te vergroten door interne cursussen per leeftijdscategorie of per thema.

.... en nieuw kader
VV Papendrecht kan met behulp van het programma Ondersteunen kader (project Tijd voor Sport) van
de KNVB ook nieuwe kaderleden werven. Deze nieuwkomers, veelal welwillende ouders, krijgen de
mogelijkheid een laagdrempelige opleiding te volgen. De cursus vindt plaats op de vereniging zelf. Vanuit
het project wordt een gedeelte van de opleiding gesubsidieerd.

Continuïteit
Op basis van de behoeften van de vereniging en het aanwezige kader stelt de KNVB een opleiding 'op
maat' samen. Daarbij staan niet alleen de cursisten centraal. Ook andere kaderleden – zoals de technisch
jeugdcoördinator, praktijkbegeleider of andere kwaliteitsbewakers – worden betrokken bij de opleiding.
Op die manier blijft continuïteit gewaarborgd. De eerste pijler van het project Tijd voor Sport is het
ondersteunen van het kader bij VV Papendrecht. Wil de club de toestroom van nieuwe (allochtone)
jeugdleden kunnen opvangen, dan is een goede organisatiestructuur met voldoende kader noodzakelijk.
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Verenigingsbegeleiders
De ondersteuning van VV Papendrecht bestaat uit de inzet van zogenaamde verenigingsbegeleiders.
Deze zijn voor een langere periode (gemiddeld drie jaar) aan VV Papendrecht verbonden en zijn in het
eerste jaar acht uur per week actief op de club, het tweede jaar vier uur en het derde jaar drie uur.

Op eigen kracht
De opdracht van de verenigingsbegeleider is drieledig. Ten eerste moet de ouderparticipatie worden
vergroot. Daarnaast richt de verenigingsbegeleider zich op het opzetten van een gestructureerd
vrijwilligersbeleid en op het verbeteren van het sociaal klimaat. Het uiteindelijke doel is dat
voetbalvereniging Papendrecht na de periode van drie jaar op eigen kracht de begeleiding van nieuwe
groepen leden kan uitvoeren.
Plan van aanpak
Voordat de verenigingsbegeleider start met deze opdracht, voert hij eerst een onderzoek uit naar de
huidige situatie. Op basis van de uitkomsten wordt een concreet plan van aanpak opgesteld. De
daaropvolgende periode gebruikt de verenigingsbegeleider om uitvoering te geven aan het plan.
Zorgvuldige overdracht
De verenigingsbegeleider ondersteunt en adviseert VV Papendrecht. Ook neemt hij of incidenteel
uitvoerende taken op zich, zoals de organisatie van een activiteit of ouderavond. Belangrijk is dat de
taken en werkwijzen goed worden overgedragen en vastgelegd in het beleid van de vereniging. Zo kan
VV Papendrecht na de drie jaar begeleiding het traject zelf oppakken en verder uitbreiden.













Jeugdvoetballeider
Module F-pupillentrainer
Module E-pupillentrainer
Module D-pupillentrainer
Pupillentrainer
Juniorentrainer
Technisch Jeugdcoördinator II
Technisch Jeugdcoördinator III
G-voetbaltrainer
Keepercoach niveau II | Basiscursus keeperstrainer
Keepercoach niveau III | vervolgcursus keeperstrainer
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H. Speler-Volg-Systeem
In 2014 moet het Speler-Volg-Systeem voor de hele jeugd worden ingevoerd. Dit systeem is een middel
voor het technisch kader om de ontwikkelingen van de spelers te volgen, te begeleiden en bij te sturen.
Het optimale uit de sporter naar boven halen op zijn of haar niveau, dat is het vakwerk van de coach en
trainer binnen de sport. Een complex proces waarbij het trainen, beoordelen, observeren, de juiste
achtergrondinformatie en gecontroleerd testen belangrijke bouwstenen vormen. Om al deze losse
gegevens te stroomlijnen heeft Dotcomsport in samenwerking met professionals uit de sportbranche de
basismodule SportCTM Coaching en Training ontwikkeld. Geen last meer van zwervende documenten en
dikke ordners, maar werken op een structurele, uniforme manier binnen heel de vereniging!
Het SportCTM Coaching en Training is per sportvereniging flexibel instelbaar. De vereniging kan zodoende
de gehele visie/beleidsstructuur omtrent het monitoren van spelers vastleggen naar eigen inzicht.

Overzicht Team
Trainers en coaches kunnen via hun computer vanuit het clubgebouw en vanuit huis (webbased) een
overzicht van hun team(s) opvragen. Vanuit 'Overzicht Team' kan van het team alle relevante informatie
worden ingezien/bijgehouden, zoals absenties, wedstrijd en trainingsgegevens, logboek, trainingen,
wedstrijd analyses, gezinsgegevens en de noodadressen.

Beoordelingsrapport
Een vereniging kan een eigen Digitaal Sportrapport samenstellen.
Per categorie of zelfs per team kan er een Sportrapport gedefinieerd worden met de onderdelen waarop
een speler beoordeeld dient te worden en hoe vaak per seizoen. Het samengestelde rapport wordt
vervolgens aan het betreffende team gekoppeld. Hierdoor is het rapport inzichtelijk voor de trainer/coach
en kan er op teamniveau of individueel niveau digitaal beoordeeld worden.
Het Digitale Sportrapport kan meegegeven worden aan de speler zodat deze zijn of haar ontwikkeling kan
volgen en kan aan het einde van het seizoen als leidraad fungeren bij het samenstellen van de nieuwe
teams.
Wedstrijdregistratie
De trainer/coach kan de wedstrijdgegevens van het team digitaal bijhouden. Per wedstrijd worden
gegevens bijgehouden per speler. Deze gegevens worden verwerkt in het SportCTM zodat er met een druk
op de knop een overzicht gegenereerd kunnen worden met een scala van mogelijkheden.
Trainingsregistratie
De trainer/coach kan per training bijhouden wie er aanwezig of afwezig is geweest en indien nodig de
reden waarom een speler afwezig is geweest. Door het bijhouden van deze informatie kan een
registratieoverzicht gegenereerd worden wat betreft de trainingsopkomst per speler.
Bij het onderdeel Ontwikkelplan kan de trainer digitaal zijn trainingen opslaan. Alle trainingen worden
centraal opgeslagen en zijn hierdoor ook inzichtelijk indien de rechten opstaan voor andere trainers. Op
deze wijze kunnen trainers elkaar inspireren en gebruik maken van de trainingen die staan opgeslagen in
de database.
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Continuïteit
Met het Speler-Volg-Systeem SportCTM waarborgt u de continuïteit van uw verenging en blijft de
spelersinformatie bewaard indien een medewerker uw vereniging verlaat.
Administratie Dotcomsport heeft een koppeling gerealiseerd tussen het administratiepakket Sportlink en
het SportCTM. Op verzoek van onze klanten en met goedkeuring van Sportlink geldt nu echt "gemak dient
de mens". De gegevens van de ledenadministratie worden letterlijk met een druk op de knop overgezet
naar het SportCTM. De administratie kan vervolgens flexibel een scala aan overzichten genereren, op het
scherm bekijken en daarna eventueel afdrukken.

Technische staf
De technisch verantwoordelijke van de sportvereniging kan over alle teams heen inzicht krijgen in de
spelers en team prestaties met de bijbehorende ontwikkelplannen en daaraan gekoppelde acties.
Zodoende kan iedere speler op zijn of haar niveau worden ingedeeld wat de prestaties en sportplezier ten
goede komt. Het verenigingsmanagement kan hierdoor veel beter en eenduidiger de benodigde
informatie voor de beleidscyclus naar boven halen wat veel duidelijkheid verschaft voor de organisatie.
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