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Inleiding
De opzet van dit jeugdbeleidsplan is om alles op papier te zetten wat met de jeugd te maken heeft.
Het beleid van de vereniging, aangestuurd door de jeugdcommissie, is gericht op:






Begeleiding van jeugdigen bij het beoefenen van de voetbalsport
Het bevorderen van sportief gedrag
Het kweken van teamgeest en kameraadschap
Het leveren van een bijdrage aan het totale verenigingsgebeuren
Het laten samengaan van recreatief- en prestatiegericht(SWB) voetbal

Het beleid t.a.v. de jeugd wordt uitgevoerd door de jeugdcommissie en het kader voor de
pupillenteams die voetballen onder de vlag van Weiteveense Boys). Voor beleid t.a.v. SWB-jeugd zie
SWB-beleidsplan.
Beleid wordt uitgevoerd m.b.t.:









Indeling van de teams aan het begin van het seizoen, evt. met aanpassingen in de winterstop
i.v.m. mutaties
Het uitlenen, van spelers van andere teams bij incidenteel tekort en overschot
Functieomschrijving voor het kader
Materiaaluitgifte
Wedstrijd- en trainingsplanning in het veld
Zaalcompetitie en training
Hygiëne na de sport en gebruik van de kleedkamers
Technische ondersteuning naar het kader

Aandachtspunten binnen het jeugdbeleidsplan
 Handboeken voor het kader
 Ondersteunen en coachen van het kader
 De zaalcompetitie tijdens de wintermaanden
 Training jeugdkeepers
 Stimuleren meisjesvoetbal
 Opleiden van jeugdscheidsrechters
We hopen dat dit beleidsplan voldoende aandacht krijgt van een ieder die ermee moet werken of
ermee te maken heeft, zodat we het doel kunnen bereiken dat ons allen voor ogen staat namelijk:
Dat s.v. Weiteveense Boys een bloeiende, sterke vereniging blijft!
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Fig. 1: Organisatiestructuur s.v. Weiteveense Boys

De Jeugdcommissie









De samenstelling van de jeugdcommissie behoort als volgt te zijn: voorzitter, secretaris,
wedstrijdsecretaris, SWB-aanspreekpunt, jeugdcoordinator en algemene bestuursleden.
De jeugdcommissie ressorteert onder het hoofdbestuur heeft een grote mate van
zelfstandigheid, en is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur.
De jeugdcommissie vergadert elke maand m.u.v. de zomervakantie. SWB werkt met een
eigen schema. De Jeugdcommissie vergadert 2 x per jaar met het hoofdbestuur. De SWBcommissie vergadert 2 x per jaar met de hoofdbesturen van beide verenigingen.
De jeugdcommissie vergadert in principe om het kwartaal met alle jeugdleiders/trainers.
De SWB vergadert enkel met het kader van de SWB-teams.
Een lid van de jeugdcommissie, bij voorkeur de voorzitter, neemt deel aan de reguliere
vergadering van het hoofdbestuur tijdens de behandeling van de jeugd.
De voorzitter is de eindverantwoordelijke.
Regels en afspraken worden vastgelegd in de notulen.
Taken die de jeugdcommissie heeft zijn:
o Contacten onderhouden met leiders/trainers/ouders
o Contact onderhouden met het hoofdbestuur
o Toezien op uitvoering van het jeugdbeleidsplan en SWB-beleidsplan
o Het indelen van de pupillen en jeugd in teams
o Het regelen van trainers en of leiders
o Het aanmelden van teams bij de KNVB
o Het coordineren van de reguliere competitie en de zaalcompetitie
o Het coordineren van de activiteiten bij kampioenschapen
o Het coordineren van toernooien
o Het coordineren van de jaarlijkse teamfoto’s
o Het coordineren van de pupil van de week
o Het coordineren van jeugd voor het verkopen van programmaboekjes
o Organisatie van de jeugdverloting
o Aanspreekpunt voor de activiteitencommissie
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Beleid voor doorstroom van jeugd
Indeling
Voor het beleid t.a.v. de doorstroom van spelers is een protocol opgesteld. ( bijlage 2 )
In dit protocol staat beschreven op welke basis de indeling van de jeugdspelers plaatsvindt. De
jeugdcommissie bepaalt na overleg met het kader de uiteindelijke indeling.
Voor het beleid t.a.v. de doorstroming van de spelers binnen het SWB-verband, heeft de SWB een
eigen protocol. (SWB beleidsplan)

Uitlenen spelers aan seniorenteams
Voor het beleid t.a.v. het uitlenen van – of een vervroegde doorstroming van spelers binnen het
SWB-verband naar de betreffende seniorenteams, is een protocol door beide hoofdbesturen
opgesteld (SWB-beleidsplan)

Kader
Algemeen













Als leider/trainer wordt van je verwacht dat je aanwezig bent bij het kaderoverleg. Hier krijg
je een uitnodiging voor. Ook kun je de tijden van deze vergadering vinden op de website.
Als leider/trainer ben je lid van de vereniging maar hoef je geen contributie te betalen.
Aan het begin van het seizoen krijg je spullen verstrekt. Een jas en sleutels voor de
leider/trainer worden verstrekt door de jeugdcommissie. Voor ontvangst wordt getekend.
Ballen, shirts, hesjes en drinkflessen worden verstrekt door de materialen-commissie.
Heb je materiaal dat stuk is, meld dat dan bij de jeugdcommissie.
Aan het eind van het seizoen moeten alle spullen weer ingeleverd worden
Je mag als jeugdleider/ -trainer nooit een kind schorsen, dit mag alleen het hoofdbestuur.
Er wordt van alle leiders/ trainers verwacht dat ze aanwezig zijn bij de filmavond en
meehelpen met de jeugddag. Bij verhindering tijdig melden.
Wanneer een speler van je team langere tijd geblesseerd is of een andere medische reden
heeft om niet mee te doen, meld dit dan bij de jeugdcommissie. Er wordt dan namens de
vereniging gezorgd voor een presentje. (Lief en leed)
Iedere keeper kan maximaal 1 maal per seizoen keeperhandschoenen aanschaffen, bij de
kledingleverancier van de vereniging, conform de daarvoor opgestelde regeling.
De leiding dient er op toe te zien dat er in de kleedkamer niet gerookt wordt. Dit geldt zowel
voor de leiding als voor de spelers. Hetzelfde geldt voor het gebruik van alcoholische
dranken. Geef zelf het goede voorbeeld door niet te roken of te drinken in het bijzijn van de
jeugdspelers.
Als trainer en of leider ben je verantwoordelijk voor het gedrag van de jeugd, gedurende
training en wedstrijd incl. omkleden en douchen. Er is op toe te zien dat geen foto of videoopnames worden gemaakt in de kleedruimtes.

Pagina | 5

Wedstrijd/ training



















Tijdens thuiswedstrijden kunnen de meisjes van gemengde teams, zich apart douchen in de
Webbe of in de kleedruimte van de scheidsrechters.
Alle spelers worden verzocht om te douchen na de wedstrijd. Vanaf JO11 wordt geadviseerd
om ook na de training te douchen.
Er kan nooit zomaar een nieuwe speler meetrainen. Maak bij interesse van een mogelijk
nieuw lid zo snel mogelijk melding bij de jeugdcommissie. Na max. 3 trainingen moet een
kind lid worden, om verder mee te mogen trainen. Een speler mag pas deelnemen aan een
wedstrijd, als deze lid is van de vereniging.
Een nieuw lid kan pas wedstrijden voetballen, als het aantal spelers dit toelaat. Het aantal
spelers binnen een team is gelimiteerd.
Wanneer een speler zich niet gedraagt bij een training en je wilt hem verwijderen, licht dan
altijd eerst de ouders is, een kind mag het sportpark niet alleen verlaten. Bij herhaaldelijke
gedragsproblemen van één of meerdere spelers ook de JC inlichten.
Bij uitwedstrijden wordt er gezamenlijk gereden.
Bij thuiswedstrijden staat de veld- en kleedkamerindeling vermeld op het bord in de
bestuurskamer (dit is van buitenaf goed te zien). Houd je aan deze indeling.
Het is voor iedere speler verplicht om kleding van de sponsor te dragen.
Bij een eventueel kampioenschap moet de jeugdcommissie ingelicht worden i.v.m. traktatie.
M.u.v. zaalcompetitie.
Bij de laatste thuiswedstrijd (voor de zomervakantie) wordt jouw team een consumptie
aangeboden namens de vereniging.
In de winter doen de pupillen mee aan een zaalcompetitie (m.u.v. de puppy’s).
In de winter is er zaaltraining. De tijden staan altijd vermeld op de website. De zaalsleutels
zijn af te halen bij de aanspreekpersoon JC voor leiders/trainers. Ben je het eerste uur in de
zaal, dan moet je de doelen plaatsen. Ben je het laatste uur in de zaal, hang dan de doelen
weer terug. Controleer de kleedkamer, laat deze schoon achter en vergeet niet de zaal af te
sluiten.
Spelers van een ander team vragen, gaat alleen in overleg met de leider van het betreffende
team. Het is niet aan de leider die spelers tekort komt , te beslissen welke speler hij mee wil.
Wanneer het jouw team betreft die een speler uitleent aan een andere team, zorg dan wel
dat je rouleert met de spelers die hiervoor in aanmerking komen.
Reserveshirts liggen in het materiaalhok in de kast waar reserveshirts op staat. Wil iedereen
zorgen dat ze na gebruik worden gewassen en na uiterlijk 2 dagen weer in deze kast
neergelegd worden.
Er ligt een EHBO koffer in de ontvangstruimte, het materiaalhok en achter de bar. De
brancard ligt in het massagehok achter de kast, de sleutel hangt in het sleutelkastje en bij de
EHBO koffer van het materialenhok
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Ondersteuning




Er worden door de KNVB verschillende cursussen georganiseerd voor jeugdtrainers en
jeugdleiders. Bijvoorbeeld de cursus pupillentrainer. De jeugdcommissie moedigt het aan om
deze cursussen te volgen. Deze worden eventueel vergoed door de vereniging onder
bepaalde voorwaarden.
Voor het samenstellen van de trainingen kan gebruik worden gemaakt van de KNVB-site
(http://trainers.voetbal.nl/trainingsplanner) voor de pupillen, of de Ajax Online Academy
(https://www.ajaxonlineacademy.com/) voor pupillen en jeugd. Deze sites helpen bij het
vinden van oefeningen die bij een bepaalde leeftijd passen. Het aantal verschillende
oefeningen wat hierin staat is zeer groot en ze worden uitgelegd aan de hand van filmpjes. Je
kunt hierin zelf een trainingsprogramma voor een seizoen samenstellen.

Blessurebegeleiding


Als een speler tijdens de training of wedstrijd dusdanig geblesseerd is geraakt dat
verzorging/blessurebehandeling noodzakelijk is, neem dan contact op met de verzorger en
maak een afspraak voor een eventuele behandeling (de ouders worden hiervan op de hoogte
gebracht). Bij ernstige blessures moet altijd eerst contact worden opgenomen met de ouders
en de huisarts/polikliniek.

Beloningen en presentjes


Voor beloningen bij kampioenschappen of presentjes i.v.m. langdurige blessures contact
opnemen met de jeugdcommissie.

Materialen
Deze worden beheerd door de materialencommissie en JC. Hiervan wordt administratie bijgehouden
van aanwezige spullen. Eventuele defecten of verloren spullen dienen gemeld te worden bij de
jeugdcommissie.
s.v. Weiteveense Boys streeft ernaar voldoende en goede materialen in haar bezit te hebben. Leiders
en trainers zijn verantwoordelijk voor deze materialen tijdens het gebruik ervan en wijzen de jeugd
erop dat we zuinig op onze spullen moeten zijn. Periodiek vindt er een controle plaats van de diverse
materialen.
Wensen in verband met aanschaf, vervanging of reparatie kunnen kenbaar gemaakt worden bij de
jeugdcommissie.
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Richtlijnen voor jeugdspelers
Algemeen








Wanneer een wedstrijd wordt afgelast, dan staat dit vermeld op de website. De
leider/trainer informeert bij afgelasting zijn/haar spelers.
In de wintermaanden is er een zaalcompetitie.
Zaaltrainen hoort ook bij voetbal, dit gebeurt in de wintermaanden. Op de website is te zien
wanneer je moet trainen of spelen. Het is verplicht sportschoenen te dragen met een witte
of licht gekleurde zool. Zoals bij de veldtraining wordt het vanaf JO11 geadviseerd om te
douchen na de training. Het is niet de bedoeling dat ouders blijven kijken tijdens de
zaaltraining. Dit om afleiding te voorkomen.
Pupillen zijn verplicht om deel te nemen aan de lotenverkoop die 1 keer per jaar (april/ mei)
plaats vind. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd.
Voor het wassen van kleding wordt gewassen naar een door de JC opgesteld wasschema, of
indien beschikbaar, een vaste ouder die het wassen verzorgd. Dit tegen een vergoeding van
0,50 ct per lid per wedstrijd.
Hebben je ouders vragen/ problemen wat voetbal betreft, dan kunnen ze altijd bij iemand
van de jeugdcommissie terecht. Dit kan persoonlijk of via mail: jeugd@weiteveenseboys.nl

Wedstrijd/training










Tijdens de training en de wedstrijden is het verplicht om scheenbeschermers te dragen, ook
in de zaalcompetitie.
Wedstrijden worden gespeeld in de clubkleuren. De vereniging stelt een shirt beschikbaar,
maar de speler moet zelf zorgen voor een wit broekje en rode sokken.
Na de wedstrijd worden de spelers verzocht allemaal te douchen. Het wordt geadviseerd om
tijdens het douchen slippers te dragen.
Na het trainen wordt vanaf JO11 geadviseerd te douchen. Hier mogen geen ouders meer
mee in de kleedkamer.
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij de training of je kunt niet meedoen met een wedstrijd
meld dit dan op tijd bij de leider/trainer. Voetbal is immers een teamsport.
De tijden waarop wedstrijden gespeeld worden, vind men op de website. Bij uitwedstrijden,
staat de tijd voor vertrek ook op de website. Bij thuiswedstrijden, dient men een half uur
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Bij uitwedstrijden word er gezamenlijk naar de desbetreffende vereniging gereden.
Vertrekpunt is de parkeerplaats van s.v. Weiteveense boys. De terugreis kan na overleg met
de leider/trainer, afzonderlijk worden gemaakt.
Het kan voorkomen dat een jeugdspeler met een ander team mee moet. Dit overleggen en
beslissen de leiders/ trainers in samenspraak met de desbetreffende ouders/verzorgers en
speler.
De eigen kleedkamer en die van de tegenstander dienen na de training/wedstrijd bezem
schoon achtergelaten te worden. Ook bij een uitwedstrijd is het belangrijk dat na afloop van
de wedstrijd de rommel opgeruimd wordt in de kleedkamer, men is gast en dient zich ook als
gast te gedragen.
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Bijlagen

1. Protocol doorstroom binnen jeugdteams Weiteveense Boys
2. Lief en leed
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Protocol Jeugdindeling Pupillen

De indeling van de pupillen vindt plaats op basis van leeftijd en aantal spelers.
1. De jeugdcommissie inventariseert het aantal jeugdspelers per leeftijdscategorie.
Voorbeeld: in het seizoen 2015-2016 bestaat JO11 uit spelers geboren in 2005 en
2006.
2. Het streven is teams te formuleren van maximaal vijftien spelers voor elftallen, maximaal
tien spelers voor zeventallen en maximaal 9 spelers voor zestallen.
3. Binnen de leeftijdscategorie worden de spelers ingedeeld op leeftijd.
Voorbeeld: Voor het seizoen 2015-2016 beschikt Weiteveense Boys over 20 spelers
voor JO11, waarvan 9 spelers uit 2005 en 11 spelers uit 2006. Alle spelers uit 2005,
aangevuld met de oudste speler uit 2006 vormen dan JO11-1. De overige tien spelers
uit 2006 vormen JO11-2.
4. Als het aantal spelers niet voldoende is om een team te formeren zijn er twee
mogelijkheden:
a. er wordt dispensatie aangevraagd voor een speler uit een hoger team om uit te
mogen komen in een lagere leeftijdsklasse. Dit kan voorkomen als er een overschot
is bij het hogere team.
Voorbeeld: In JO13 zijn 16 spelers op basis van leeftijd geinventariseerd.
Het JO11-zevental heeft volgens de inventarisatie maar 8 spelers. Gezamelijk met
het kader (trainers en leiders) van het JO13-elftal en het JO11-zevental wordt
bekeken welke volgens leeftijd gecategoriseerde O13 speler, naar fysieke en
technische ontwikkeling beter nog een seizoenshelft in het O11-zevental kan
blijven. Nu komen alle spelers in beide teams beter op eigen nivo aan voetballen
toe.
b. er wordt gekeken welke speler uit een lagere leeftijdsklasse er aan toe is in een
hogere leeftijdsklasse mee te spelen.
Voorbeeld: In het O11-zevental zijn 8 spelers geïnventariseerd, voor het O9zevental 11 spelers. Gezamelijk met het kader van beide teams wordt bekeken
welke volgens leeftijd gecate goriseerde O9-speler naar fysieke en technische
ontwikkeling beter in het O11-zevental past. Nu komen alle spelers in beide teams
beter op eigen nivo aan voetballen toe.
In deze situatie neemt de jeugdcommissie, in overleg met de leiders/trainers, de beslissing
welke speler of speler(s) in aanmerking komen voor dispensatie of doorstroming. Daarna
wordt er contact opgenomen met de ouders van de betreffende speler om de overgang
mede te delen.
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5. Spelers die door bovenstaande situatie uitkomen in een ander team, zullen in principe bij een
nieuwe elftalindeling opnieuw bij dit team ingedeeld worden. Dit om het switchen tussen
teams te voorkomen en een optimale voetbalontwikkeling voor deze speler(s) te garanderen.
Uiteraard wordt per seizoen bekeken of deze speler nog op zijn plek is in het team.

6. Spelers die tijdens een lopend seizoen lid worden, worden in principe ingedeeld in het team
waarin zij op basis van hun leeftijd thuishoren. Zij kunnen altijd meetrainen. Het is afhankelijk
van het aantal spelers (maximaal vijftien, tien of negen, zie punt 1) of de speler direct mee
kan doen aan de competitie. Spelers aangemeld voor 1 Mei (teldatum) worden ingedeeld
voor de najaarscompetitie die start in september, spelers aangemeld voor 1 December
(teldatum) worden ingedeeld voor de voorjaarscompetitie die start in Maart. Heeft een lager
team binnen de categorie wel ruimte voor een speler, dan wordt de later aangemelde speler
eerst bij dit lagere team ingedeeld.
Voorbeeld: Voor het seizoen 2015-2016 beschikt Weiteveense Boys over 19 spelers
voor de O11-pupillen, waarvan 9 spelers uit 2005 en 11 spelers uit 2006. Alle spelers uit
2005, aangevuld met de oudste speler uit 2006 vormen dan het O11-1 team. De
overige 9 spelers uit 2006 vormen het O11-2-team. In Augustus 2015 meld zich een
nieuw lid aan uit 2005. Deze speler wordt eerst ingedeeld bij O11-2 voor het seizoen,
najaar 2015, vervolgens vindt een herindeling plaats voor het voorjaar 2016 waar deze
speler in de O11-1 wordt ingedeeld.
7. Als in een team meer spelers aangemeld zijn als maximaal ingedeeld kunnen worden, en
geen ander hoger danwel lager team een speler op kan nemen vanwege maximaal aantal
spelers bereikt, dan zal in overleg met het kader, een roulatie systeem ingesteld worden om
alle spelers aan wedstrijden te laten deelnemen, maar wordt er per wedstrijd niet meer als
het maximaal aantal gestelde spelers meegenomen. Per wedstrijd blijven ? speler(s) of thuis
of gaan alleen als supporter mee.
8. Bij een speler van een uitzonderlijke kwaliteit in positieve of negatieve zin, zal door de JC en
het kader bekeken worden in welk team deze speler het beste geplaatst kan worden.
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Lief en Leed
Als een speler een langdurige blessure oploopt of een ziekenhuisopname heeft, dan meldt de
betreffende leider van het team dit bij de jeugdcommissie. De jeugdcommissie zorgt ervoor dat de
geblesseerde speler van de vereniging een kado ontvangt in vorm van een kadobon t.w.v. € 12,50.
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