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Voorwoord
Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met
veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden. V.V. Spaubeek is een
voetbalclub met jeugdleden in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. V.V. Spaubeek heeft de naam een
gezellige en hechte vereniging te zijn, waar de leden het goed naar de zin hebben. Niet alleen voor
spelers, maar ook voor trainers, coaches en begeleiders moet er een uitdaging te vinden zijn bij V.V.
Spaubeek. Met dit Jeugdplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van
organisatie (taken, opleidingen, selectievormen, selectiecriteria, nevenactiviteiten en materialen),
alsmede op het technisch gebied (o.a. trainingen, trainingsvormen, wedstrijden en coachvormen).
Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders. Het
uiteindelijke doel van dit Jeugdplan is:
Het op een plezierige manier in stand houden van en het zo mogelijk verbeteren van de doorstroming
en het niveau van jeugdspelers welke uiteindelijk als senior speler deel dienen uit te gaan maken van
de selectie en de overige seniorenelftallen van V.V. Spaubeek.
Dit Jeugdplan is vooral geschreven naar de praktijk. Het op papier hebben van een Jeugdplan
betekent niet dat we er zijn. We zullen met een positieve instelling moeten werken en het jeugdplan
zal indien nodig bijgesteld worden. De structuurwijziging van het jeugdbestuur van V.V. Spaubeek
tijdens het seizoen 2016-2017 zorgt ervoor dat het eerder gemaakte jeugdplan opnieuw is
vormgegeven. Het jeugdplan geeft in enkele pagina’s duidelijkheid en inzicht over de jeugdafdeling
van V.V. Spaubeek. Uiteindelijk zal de uitvoering in de praktijk plaats moeten vinden.
Veel leesplezier toegewenst!

Accenten jeugdafdeling
De accenten voor de jeugdafdeling VV Spaubeek concentreren zich in een viertal kernvelden. Deze
zijn:
1. Betrokkenheid leden
De vereniging vervult een belangrijke sociale functie binnen de kern Spaubeek en omstreken. Dit
blijkt onder meer uit het feit dat bijna alle spelers en leiders van de jeugdafdeling in Spaubeek en
omstreken wonen c.q. er vandaan komen. De binding met de vereniging wordt voornamelijk door
het voetbal bepaald, buiten het voetbal worden door het jaar heen voldoende activiteiten
georganiseerd, waar leden aan kunnen deelnemen.
2. Samenwerken binnen de vereniging
Dit vanuit noodzaak maar ook vanuit de kansen die dit de vereniging kan bieden. De jeugdafdeling
heeft steeds meer moeite om volwaardige jeugdteams op de been te krijgen en houden. Tevens
wordt geconstateerd dat de kwaliteit van het voetbal, zowel in opleiding als coaching van
jeugdleiders en jeugdteams, onder druk staat.
Door binnen de vereniging de samenwerking op te zoeken kunnen we elkaar helpen om de toekomst
van de jeugdafdeling te borgen.
3. Heldere kaders
Binnen de jeugdafdeling bestaat er een duidelijke structuur en organisatiemodel, waarin de taken,
rollen en verantwoordelijkheden van alle actoren helder zijn aangegeven zijn en ook zo gevoeld en
ingevuld worden.
4. Investeringen in kwaliteit
Vreugde en plezier staan binnen de jeugdafdeling voorop. Er is wel echter een duidelijke doelstelling
en dat is zorgen voor nieuwe kwalitatief goede instroom bij de senioren. Dit is belangrijk om
aansluiting te houden met de seniorenafdeling, en het streven om jeugdspelers die de kwaliteit en
capaciteit hebben, te laten doorstromen naar de senioren. Investeren in kwaliteit stelt echter ook
duidelijke eisen aan de vereniging o.a. een krachtige organisatie en inbedding van een
opleidingskader, aan kwaliteit en coachen van jeugdtrainers en sterke aandacht voor de individuele
ontwikkeling van jeugdspelers. Maar ook aan kwaliteit van accommodatie, velden en
trainingsmateriaal. Blijven opereren vanuit de Spaubeekse maat betekent ook dat hier samenwerking
met andere voetbalverenigingen noodzakelijk is. Bij dit alles speelt het opereren vanuit heldere
normen en waarden, zoals vastgelegd in de gedragscode en de opvoedkundige functie van de
vereniging een belangrijke rol.

Visie en doelstellingen jeugdafdeling
De ambitie van de jeugdafdeling is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en aantrekkelijke
manier de mogelijkheid te bieden de voetbalsport in Spaubeek te kunnen uitoefenen. Presteren naar
vermogen en op maat van spelers en teams, kwaliteit en continuïteit van het opleidingskader,
duidelijke herkenbaarheid en eigen identiteit van de vereniging maar vooral de spelvreugde zijn de
pijlers om het voortbestaan van het jeugdvoetbal in Spaubeek te waarborgen.
Dit zijn tevens de randvoorwaarden waardoor jeugdspelers zich kunnen ontwikkelen met als
oogmerk dat: er met plezier en enthousiasme de voetbalsport kan worden uitgeoefend; de
jeugdspeler zich kan ontwikkelen, zowel recreatief als prestatief; met respect en op basis van
normen en waarden met elkaar wordt samengespeeld en omgegaan; de jeugdspeler ook op latere
leeftijd verbonden blijft aan de vereniging (als speler, coach, bestuurslid, lid, vrijwilliger of
anderszins). Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De vereniging streeft ernaar om iedere speler
een voetbalcarrière op maat van Spaubeek aan te bieden, van de laagste tot de hoogste
leeftijdscategorie.
De jeugdafdeling kent de volgende algemene doelstellingen:
 Het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan onze jeugdleden en vooral plezier in het
voetballen bijbrengen en houden.
 Het bieden van een kwalitatief goede voetbaltechnische opleiding. Dit door te investeren in
(gediplomeerde) jeugdtrainers- en leiders, in faciliteiten en materialen en een sterk
opleidingskader en organisatie.
 Presteren op maat en mogelijkheden van een team of de individuele spelers en daardoor
presteren op een zo goed mogelijk niveau.
 Werken aan een goede in- en doorstroming tussen de verschillende jeugdelftallen en van
jeugdafdeling naar de seniorenelftallen.
Bovengenoemde doelstellingen kunnen per leeftijdscategorie en per teamindeling een andere
prioriteit hebben. Bij de lage leeftijdscategorieën (U15 en lager) ligt het zwaartepunt vooral bij het
voetbalplezier. Naarmate spelers ouder worden, zal het doel zijn om meer prestatiegericht te
voetballen. Bij alle teams streven wij naar een gezonde mix van recreatief en prestatief voetbal, op
basis van de voetbalkwaliteiten van individuele spelers en van de teams. Bij U19 en U17 zal in het
bijzonder aandacht gegeven worden aan de voorbereidingen naar een eventuele overstap van
jeugdspelers naar de seniorenteams. Ondersteuning en begeleiding vanuit de seniorenteams is
hierbij onontbeerlijk.

Organisatie jeugdafdeling
De jeugdafdeling van VV Spaubeek wordt geleid door het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur zorgt dat
alle organisatorische zaken binnen de jeugdafdeling worden geregeld. Denk hierbij aan indeling van
de teams, opgave van teams, informatievoorziening, naleven van afspraken en nevenactiviteiten.
Binnen het jeugdbestuur is een duidelijke taak- rolverdeling, op hoofdlijnen ziet dit er als volgt uit:
Hoofdbestuur V.V. Spaubeek

Jeugdbestuur V.V. Spaubeek (aansturing overleggen Ralf van Laar)

Technische zaken
Peter van Mierlo
Ondersteuning:
Diego Meijers

WedstrijdMateriaalzaken
Bas Goverde

Communicatie
Patrick Drummen
Ralf van Laar

Diego Meijers

Danny Bastings

Ondersteuning
Activiteiten
Jacques Scheffer
Charlie Caelen
Peter van Mierlo
Bas Goverde
Diego Meijers

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het hoofdbestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de algemene
gang van zaken binnen de totale vereniging, dus ook de jeugdafdeling. De samenwerking met andere
verenigingen op voetbalgebied valt ook binnen de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur.
Taken jeugdbestuur op hoofdlijnen (vermeld in een aantal kernwoorden):
Algemeen
- Zorgen dat de totale organisatie van de jeugdafdeling soepel verloopt;
- Terugkoppeling ontwikkelingen jeugd aan hoofdbestuur;
Technische zaken
- Zorgen voor coördinatie scheidsrechters;
- Aanspreekpunt jeugdleiders;
- Zorgen voor indeling jeugdteams;
- Stimuleert de werving van jeugdspelers, jeugdtrainers en begeleiders

Materiaal- wedstrijdzaken
- Coördinatie accommodatie en materiële zaken;
- Coördinatie wedstrijdzaken;
- Zorgen voor inschrijvingen jeugdteams;
- Verzorgt de officiële correspondentie naar KNVB en andere verenigingen;
- Contributiebetalingen jeugdleden in samenwerking met de penningmeester van de club.
Communicatie
- Zorgen voor actuele algemene informatie richting jeugdtrainers en begeleiders;
- Zorgen voor communicatie aan alle jeugdleden/ ouders (middels de nieuwsbrief) over
relevante informatie vooraf-tijdens en na afloop van het voetbalseizoen;
- Onderhouden Facebook-pagina en website V.V. Spaubeek;
- Zorgen voor flyers en foto’s.
Ondersteuning activiteiten
- Werkgroep t.b.v. organisatie voor jeugdtoernooi;
- Kerstkaartenactie;
- Lege-flessenactie;
- Coördinatie externe toernooien;
- Grote club actie.
Het jeugdbestuur vergadert in de regel eenmaal per maand, waarbij de bezetting conform
bovenstaande plaatje dient te zijn. Het jeugdbestuur is bevoegd besluiten te nemen in alle zaken die
op de jeugdafdeling betrekking hebben, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door het hoofdbestuur.
Besluiten worden zoveel als mogelijk en nodig in overleg met de jeugdtrainers en –leiders genomen.

Aandachtspunten jeugdafdeling
Betrokkenheid van ouders
De ouders van jeugdleden spelen een belangrijke rol bij het goed functioneren van de jeugdafdeling
en teams. Immers, zij moeten hun kinderen stimuleren om te sporten i.c. te voetballen en bewaken
mede de wijze waarop de vereniging hier invulling aan geeft. Het is dan ook een vanzelfsprekendheid
dat het voetbalbeleid en afspraken met teams en spelers binnen de jeugdafdeling onder de aandacht
van de ouders wordt gebracht en daar ook steun voor wordt gevraagd. Van de ouders/verzorgers van
onze jeugdspelers wordt verwacht dat ze:
-

-

Ervoor zorgen dat hun kind(eren) tijdig aanwezig zijn bij de trainingen, wedstrijden of andere
activiteiten van de jeugdafdeling conform de gemaakte afspraken;
Ervoor zorgen dat hun kind(eren) de juiste en geschikte kleding en schoeisel dragen;
Aan de contributieverplichting voldoen en dat bij beëindiging van het lidmaatschap van de
vereniging tijdens het seizoen de verplichting tot betaling van de contributie blijft bestaan;
Op verzoek medewerking verlenen aan vervoer van de spelers naar uitwedstrijden,
toernooien of andere activiteiten;
Actief en serieus belangstelling tonen voor de bezigheden en verrichtingen van hun kinderen,
o.a. via aanwezigheid en aanmoediging bij wedstrijden of beschikbaar stellen voor hulp bij
bepaalde activiteiten;
Hun kind(eren) stimuleren om aan activiteiten van de vereniging mee te doen, waarbij (de
hulp van) ouders natuurlijk van harte welkom zijn!
Hun kind(eren) te wijzen op de gedragscode die binnen de vereniging geldt en daaraan te
houden;
Hun kind(eren) tijdig af te melden voor trainingen en/of wedstrijden en/of andere
activiteiten bij verhindering of ziekte;
Bijzonderheden met betrekking tot hun kind(eren) zoals persoonlijke omstandigheden,
ziekte, examens, op vakantie etc. door te geven aan de betreffende jeugdleider of
begeleider.

Normen en waarden
Vanaf het seizoen 2010-2011 geldt er voor iedereen die direct dan wel indirect betrokken is bij VV
Spaubeek een gedragscode waarin de normen en waarden van de vereniging zijn vastgelegd. De
tekst van deze gedragscode is te vinden op de website van VV Spaubeek (www.vvspaubeek.nl >
Vereniging > Reglement). De gedragscode is in de algemene ledenvergadering van september 2010
vastgesteld.
Ieder lid is koning
Onder deze titel willen wij benadrukken dat iedere speler bij ons welkom is en dat wij, binnen onze
invloedsfeer, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ieder lid een fijne en prettige voetbalcarrière
binnen VV Spaubeek kan doorlopen. Met name van het jeugdbestuur, jeugdleiders en begeleiders
wordt daarbij een actieve houding verwacht. Bij iedere nieuwe speler wordt (indien gewenst) een
intake gesprek gevoerd. Bij dit gesprek zijn naast de nieuwe speler één of beide ouders/verzorgers
aanwezig en namens de vereniging de betreffende jeugdleider, een afvaardigende van het
jeugdbestuur en (indien nodig) de technisch jeugdcoördinator. Doel van het gesprek is om naast

kennismaking een beter beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen van de nieuwe speler, de
voetbaltechnische achtergronden en/of zaken die bijzondere aandacht behoeven. Tevens geeft dit de
vereniging de gelegenheid om informatie te geven over de organisatie van de vereniging, de visie op
jeugdvoetbal en allerlei praktische zaken. Er worden met de nieuwe speler afspraken over start van
de trainingen, wedstrijden, programma, etc. De jeugdleider is vervolgens aan zet om de nieuwe
speler verder te begeleiden naar het team en spelers en hem/haar wegwijs te maken binnen de
vereniging.
Afsluiting
Als er vragen of inhoudelijke opmerkingen zijn kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden
binnen de vereniging. De contactgegevens zijn opgenomen op de site: www.vvspaubeek.nl
Met sportieve groet,
Jeugdbestuur V.V. Spaubeek

