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1. Inleiding 

 
De afgelopen maanden heeft SJO Dalen-DSC mooie stappen gemaakt in een nieuwe 

structuur   van de jeugdopleiding en de organisatie binnen de jeugdafdeling. Dit is een 

dynamisch proces waarbij we het functioneren van de jeugdafdeling steeds tegen het licht 

houden en waar nodig veranderingen worden doorgevoerd waar dat nodig is. Dit proces is 

nog volop in ontwikkeling. De volgende stap in dit proces is om in een beleidsplan vast te 

leggen hoe we de zaken binnen de jeugdafdeling georganiseerd hebben en welke gedachten 

er achter onze werkwijze schuilt. 

Er zijn twee deelbeleidsplannen voor de jeugdafdeling van SJO Dalen-DSC opgesteld: 

1. Algemeen Jeugdbeleidsplan 

Beschrijving hoe de structuur van de jeugdafdeling er uit ziet en welke regels er worden 

gehanteerd. De ambities van de jeugdafdeling worden ook beschreven. 

2. Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan 

Beschrijving van het voetbaltechnisch beleid binnen de jeugdopleiding van SJO Dalen-DSC 

en  de wijze waarop jeugdspelers van SJO Dalen-DSC worden opgeleid. 

 
Aan de hand van deze beleidsplannen is het mogelijk een betere en transparantere 

uitvoering te geven van het beleid binnen de jeugdafdeling. Transparant voor iedereen die 

op enigerlei wijze bij het SJO Dalen-DSC is betrokken: ouders, spelers, leiders, trainers, 

bestuurs- en commissieleden, enzovoort. 

Deze beleidsplannen zijn een volgende stap om de organisatie en de jeugdopleiding 

kwalitatief een verdere impuls te geven. De ambities komen in het algemeen 

jeugdbeleidsplan naar voren en er worden doelstellingen genoemd om die ambities  te 

kunnen verwezenlijken. 

De genoemde beleidsplannen zijn dan ook geen statische plannen. In de toekomst wordt het 

beleid regelmatig geëvalueerd, waarna kan worden overgegaan tot aanpassingen of 

aanvullingen van de beleidsplannen, zodat het een actuele leidraad is en blijft voor de 

gehele jeugdafdeling. De wijzigingen worden altijd duidelijk aangegeven. 

De beleidsplannen zijn een stevige basis voor SJO Dalen-DSC, wat ertoe moet leiden dat   de 

jeugd graag bij SJO Dalen-DSC wil voetballen en dat zij en ook hun ouders zich betrokken 

voelen bij onze vereniging en zich daar ook voor willen inzetten. 

In dit document wordt (nog) niet specifiek gesproken over meidenvoetbal. Alle 

doelstellingen die in dit document worden genoemd, gelden zowel voor jongens als voor 

meiden. 
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2. SJO Dalen-DSC 

 
2.1 Algemeen 
SJO Dalen-DSC is een jeugdsamenwerkingsverband van vv Dalen en sv DSC’65 opgericht in 

2014. Deze samenwerking heeft een gezamenlijk ledental van ongeveer 250 verdeeld over 

ongeveer 20 jeugdteams. Alle activiteiten worden gezamenlijk gedaan, maar de jeugdleden 

blijven lid van hun eigen vereniging. 

2.2 Visie SJO Dalen-DSC 
Bij SJO Dalen-DSC leiden we onze jeugdleden stapsgewijs op tot volwassen voetballers 

in alle facetten van de voetbalsport: techniek, tactiek, fysiek en gedrag. Elke jeugdspeler 

heeft recht op goede faciliteiten om  zichzelf te verbeteren. Elk jeugdlid verdient 

evenveel aandacht. De kinderen hebben een toptijd bij SJO Dalen-DSC, waar ze met 

plezier met elkaar kunnen voetballen en lol hebben. 

SJO Dalen-DSC heeft ook een belangrijke sociale rol binnen de lokale gemeenschap. 

Belangrijk is dat de leden zich sterk identificeren met de club. SJO Dalen-DSC wil bekend 

staan als een open, familiaire en sfeervolle vereniging waar iedereen zich thuis voelt. 

Spelers, trainers, vrijwilligers en ouders voelen zich betrokken bij de vereniging en nemen  

met plezier deel aan de sportieve en sociale activiteiten. 

Voetbal helpt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling als mens. De menselijke 

benadering bij SJO Dalen-DSC is hierin erg belangrijk. Wij leren onze spelers voor iedereen 

respect op te brengen. 

Door het aanbieden van diverse nevenactiviteiten (zowel voetbal- als niet-voetbal 

gerelateerd) is het voor zowel jonge als oudere kinderen extra leuk zijn om lid te zijn. 

De jeugdopleiding stopt niet wanneer jeugdspelers de overstap maken naar het 

seniorenvoetbal. De begeleiding van jeugdspelers die de overstap naar het seniorenvoetbal 

maken moet goed geregeld zijn. De insteek is om jeugdspelers die de jeugdopleiding 

doorlopen hebben zolang mogelijk voor de vereniging te behouden.
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3. Organisatie SJO Dalen-DSC 
 

3.1 Organogram SJO Dalen-DSC 
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3.2 Jeugdbestuur 
 

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het 

jeugdvoetbal. In samenwerking met de diverse commissies binnen SJO Dalen-DSC zorgt het 

jeugdbestuur voor een efficiënte en doelgerichte jeugdopleiding, waarbij het plezier in 

voetbal onder de jeugd als hoofddoel wordt verzekerd. Het hoofdbestuur  blijft echter 

eindverantwoordelijk. Daarnaast zit er altijd een afgevaardigde van DSC ’65 in het 

jeugdbestuur. Het jeugdbestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een 

secretaris/notulist en de algemeen jeugdcoördinatoren (AJC) . De voorzitter van het 

jeugdbestuur heeft zitting in het hoofdbestuur. De AJC is verantwoordelijk voor zijn eigen 

(leeftijds-)categorieën. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leiders van de jeugdteams 

in hun categorie. 
 

Jeugdbestuur SJO Dalen-DSC 

Leden Voorzitter (tevens in hoofdbestuur) 
Secretaris 
Algemene Jeugdcoördinatoren 

Kerntaak Gehele jeugdafdeling organisatorisch te beheren en alle belangen 
van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo 
goed mogelijk te behartigen. 

Taken Is verantwoordelijk voor het indelen van de trainingstijden en 
velden, in overleg met de technische commissie jeugd en in 
samenwerking met het wedstrijdsecretariaat 

 Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en 
bewaken van het jeugdbeleid binnen SJO Dalen-DSC. 

Bevordert Fair-play (goed en positief gedrag stimuleren naar 
zowel jeugdleden, leiders, trainers en ouders) 

Draagt zorg voor een goede communicatie naar het 
hoofdbestuur, de overige aan de jeugd gerelateerde commissies, 
trainers, coördinatoren, leiders, jeugdspelers en ouders. 

Onderneemt op gepaste wijze actie bij blijde en droevige 
gebeurtenissen 

Coördineert en voert wervingsactiviteiten voor nieuwe 
jeugdspelers uit 

Organiseert alle (neven)activiteiten van de jeugdafdeling en 
coördineert daartoe de diverse taken 
Draagt zorg voor de kleding en materialen voor de verschillende 
jeugdteams (veld en zaal), en signaleert richting de commerciële 
commissie 

Huren van de zaal voor trainingen en wedstrijden, zaalteams aan 
laten melden bij de KNVB 

Organiseert een gezamenlijke start van het seizoen voor de 
jeugdleden 

Organiseren Verzorgen pupil van de week bij elke thuiswedstrijd 
van het eerste (vv Dalen).  

Verantwoording Het hoofdbestuur blijft eindverantwoordelijk en bepaalt jaarlijks 
het budget voor het jeugdbestuur 
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3.2.1. Functiebeschrijvingen jeugdbestuur 

 
Voorzitter jeugdbestuur 

Functieomschrijving Gehele jeugdafdeling beheren en alle belangen van het 
jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed 
mogelijk te behartigen. 

Taken Bepaalt het beleid van het jeugdbestuur, in samenspraak met de 
overige jeugdbestuursleden en het hoofdbestuur, en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 

Coördineert de diverse taken binnen het jeugdbestuur en ziet 
erop toe dat deze uitgevoerd worden 

Leidt de vergadering en bijeenkomsten van het jeugdbestuur en 
draagt zorg voor de agenda 

Draagt er zorg voor dat het hoofdbestuur door hem zelf, of door 
een ander daartoe aangewezen jeugdbestuurslid, gedurende het 
seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de 
jeugdafdeling 

Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden in- 
en extern, of zorgt voor een representatieve vervanger 
Draagt zorg voor de werving van jeugdbestuursleden, in overleg 
met de overige leden van het jeugdbestuur, en stimuleert deze 
waar nodig 

Ziet toe dat de functiebeschrijvingen binnen het jeugdbestuur 
worden uitgevoerd. 

Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, 
trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de 
desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende 
rol op zich 
Stelt samen met het jeugdbestuur een jaarbegroting op, die 
uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende 
seizoen gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van 
het hoofdbestuur. Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij 
(uitgaven blijven binnen de begroting) 

Is bestuurslid jeugdzaken binnen het hoofdbestuur 
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Secretaris jeugdbestuur 

Taken Draagt zorg voor opstellen van de agendapunten voor de 
vergaderingen van het jeugdbestuur 

Brengt ingekomen stukken ter kennis van het jeugdbestuur en 
handelt deze in overleg met het jeugdbestuur af 

Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de 
jeugdafdeling en legt de daarin opgenomen besluiten vast 

Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk 
kunnen worden behandeld c.q. afgedaan 
Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken 

Stelt jaarverslag jeugd samen voor de algemene 
ledenvergadering 

 

 
Algemene Jeugd Coördinator (AJC) 

Functieomschrijving Coördineren van alle niet-voetbaltechnische zaken richting 
trainers, leiders, jeugdspelers en ouders 

Taken Aanspreekpunt voor de leiders van de toegewezen jeugdteams, 
voor de genoemde taken en verantwoordelijkheden van het 
Jeugdbestuur  

Begeleidt nieuwe jeugdteams en bijbehorende leiders bij het 
opstarten 
Aanspreken/informeren van leiders en ouders 

Werven leiders voor een team 

Begeleiden/instrueren leiders/trainers op organisatorisch vlak 

Bemiddelende rol spelen bij conflicten tussen spelers, ouders, 
leiders en/of trainers 

Bezoeken wedstrijden en trainingen en is voor leiders goed 
bereikbaar 
Mede uitvoeren van het Ouderbeleid 

Is betrokken bij algemene ouderavond jeugd. 

Stimuleert jeugdleiders om een ouderavond per team te 
organiseren 

Organiseert samen met het jeugdbestuur 
jeugdleidersbijeenkomsten 

Heeft actieve rol in werven nieuwe leden en behoud bestaande 
jeugdleden 
Verwelkomt nieuwe jeugdleden 

Verzamelt informatie over reden van opzegging jeugdleden 

Coördinerende rol in het lenen van spelers door andere teams 
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3.3 Technische Commissie Jeugd SJO Dalen-DSC 
 

De Technische Commissie Jeugd SJO Dalen-DSC (TCJ) is verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het voetbaltechnisch jeugdbeleid van SJO Dalen- 

DSC. Het TCJ wordt organisatorisch aangestuurd door de voorzitter Technische Commissie 

Jeugd. Op voetbaltechnisch gebied stuurt de Hoofd Jeugdopleiding (HJO), samen met Hoofd 

Technische Zaken (zitting in hoofdbestuur) de Technische Commissie Jeugd (TCJ) aan. De 

technische commissie bestaat verder uit Technisch Jeugdcoördinatoren en eventueel 

algemene leden (bijvoorbeeld de scouting). 
 

Technische Commissie Jeugd (TCJ) 

Leden Voorzitter Technische Commissie Jeugd 

Hoofd Jeugdopleiding 

Technisch Jeugdcoördinatoren 

Op uitnodiging: Hoofd Technische Zaken 

Op uitnodiging: Hoofd scouting 

Functieomschrijving Gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en 
bewaking van het voetbaltechnisch jeugdbeleid van SJO Dalen-DSC. 

Taken Ziet erop toe dat het Technische Jeugdbeleidsplan wordt 
uitgevoerd, bewaakt de voortgang en ontwikkelt dit plan door 

Is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en leiders voor 
de verschillende jeugdteams 

Opleiden en begeleiden van jeugdtrainers. 

Opstellen trainingsschema's voor bovenbouw, onderbouw en 
middenbouw inclusief oefenstof. 

Is verantwoordelijk voor het indelen van de verschillende 
jeugdteams, levert deze aan bij het wedstrijdsecretariaat en 
scheidsrechterscommissie, en deelt deze met het Jeugdbestuur 

Is verantwoordelijk voor het indelen van de trainingstijden en 
velden, in overleg met jeugdbestuur en in samenwerking met de TC 
Senioren 

Interne scouting. 

Zorgt er voor dat de scheidsrechterscommissie een actueel bestand 
heeft van de jeugdleiders 

Signaleert richting het Jeugdbestuur 

Staat in contact met de Technische Commissie Senioren, voor een 
goede overgang van junioren naar senioren 

Verantwoording Het jeugdbestuur van SJO Dalen-DSC is eindverantwoordelijk. 
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3.3.1 Functiebeschrijvingen Technische Commissie Jeugdopleiding SJO Dalen-DSC 
 

 

Hoofd Technische Commisie Jeugd 

Functieomschrijving Coördineren van alle niet-voetbaltechnische zaken richting 
trainers, leiders, jeugdspelers en ouders 

Taken Leidt de bijeenkomsten van de technische commissie 

Toezien dat HJO en TJC's hun taken naar behoren uitvoeren 

Werven en selecteren van jeugdtrainers in overleg met HJO en 
TJC’s 
Draagt zorg voor scholing jeugdkader. 

Coördineren teamindeling jeugdteams. 

Opstellen van schema trainingstijden 

Het bezoeken van trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams 
Coördineert met materiaalcommissie trainingsmateriaal en ballen 

Ziet toe op correcte competitie-inschrijving jeugdteams 
 
 
 
 

Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO) 

Functieomschrijving Ontwikkelen van het te voeren voetbaltechnische jeugdbeleid en 
ervoor zorgen dat de afgesproken voetbal- en opleidingsvisie 
binnen de hele vereniging wordt uitgevoerd. 

Taken Aanspreekpunt voor de leiders van de toegewezen jeugdteams, 
voor de genoemde taken en verantwoordelijkheden van het 
jeugdbestuur 

Stelt, samen met Hoofd Technische Zaken, per leeftijdscategorie 
vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd 
en stelt trainingsprogramma´s vast 

Voorziet, samen met Hoofd Technische Zaken, in 
oefenstof/programma’s voor de jeugdtrainers 
Bezoekt trainingen van de jeugdteams 

Ondersteunt en begeleidt trainers van de jeugdteams waar nodig 

Verzorgt interne trainingen of cursussen voor de jeugdtrainer 
Staat in contact met de Technisch Jeugd Coördinatoren 

Begeleidt, en coördineert voor, het O23/Talententeam 

Staat in contact met, en signaleert naar, Hoofd Technische Zaken, 
Hoofd T.C. Jeugd en Scouting 
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Technische Jeugd Coördinator (TJC) 

Functieomschrijving Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan jeugdtrainers en 
leiders/coaches binnen een bepaalde leeftijdscategorie op zowel 
trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden 

Taken Aanspreekpunt voor de trainers van de toegewezen jeugdteams, 
voor de genoemde taken en verantwoordelijkheden van de 
Technische Commissie Jeugd 

Ondersteunt de jeugdtrainers van de toegewezen jeugdteams 
waar nodig 
Bezoekt de trainingen van de toegewezen jeugdteams 

Begeleidt nieuwe jeugdteams en bijbehorende trainers bij het 
opstarten 

Overlegt met Scouting inzake het scouten van specifieke 
jeugdspelers 
Mede ontwikkelen van het voetbaltechnisch JBP en tussentijdse 
aanpassingen daarin aangeven 

Het uitvoeren en bewaken van de SJO Dalen-DSC voetbalvisie en 
opleidingsvisie zoals dat is beschreven in het voetbaltechnisch JBP 
Helpen bij jeugdvoetbalactiviteiten SJO Dalen-DSC. 

 

3.4 Jeugdtrainers 
 

Trainers spelen een cruciale rol binnen de vereniging. Ze hebben wekelijks contact met de 

kinderen. De trainers worden begeleid vanuit de Technische Commissie Jeugd en mede 

ondersteunt door het jeugdbestuur. Het technisch jeugdbeleidsplan vormt een leidraad voor de 

trainer 

3.4.1 Functiebeschrijvingen jeugdtrainer 
 

 

Jeugdtrainer 

Functieomschrijving Verzorgt de training van het elftal in de betreffende 
leeftijdsklasse. 

Taken Werkt conform het technisch beleidsplan 

Bewaken gedragscode SJO Dalen-DSC binnen zijn team 

Ondersteunt de HJO bij de indeling van de jeugdteams en 
tussentijdse herindelingen 
Informeert de TC over de gang van zaken binnen zijn team 
en over de ontwikkeling van individuele jeugdspelers 

Registreert de trainingsopkomst van de spelers van zijn team. 

Regelt in overleg met de jeugdleider en wedstrijdsecretaris de 
oefenwedstrijden en een vervangend programma bij winterstop 
of 
afgelasting 
Zorgt voor vervanging bij afwezigheid tijdens trainingen en/of 
wedstrijden 
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3.4.2. Contract of overeenkomst 

 
Voor elke trainer wordt per seizoen een vrijwilligersovereenkomst of arbeidsovereenkomst 

opgesteld waarin de afspraken staan vermeld tussen SJO Dalen-DSC en jeugdtrainer. 

3.4.3 Erkend leerbedrijf 

 
Sinds 22 september 2020 is SJO Dalen/ DSC een erkend leerbedrijf. Doel is om vanuit de 
stages die leerlingen lopen, jeugdleden enthousiast te maken voor het begeleiden van 
jongere jeugd tijdens trainingen en wedstrijden in de breedste zin, dus wel als (assistent) 
trainer, medeleider en/ of scheidsrechter/ wedstrijdbegeleider. 

 
 

3.5 Jeugdleiders 
 

Leider zijn van een jeugdteam brengt allerlei uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich 

mee. De jeugdleiders zijn de onmisbare schakel om onze jeugdleden hun wedstrijden te 

kunnen laten voetballen. Bekwame en goed geïnformeerde jeugdleiders zullen een positieve 

invloed hebben op hun team en daarmee op het voetbalplezier van de jeugdspelers van SJO 

Dalen-DSC. Het jeugdbestuur van SJO Dalen-DSC is er veel aan gelegen om de jeugdleiders 

goed te informeren. De jeugdleiders worden aangestuurd door de algemeen 

jeugdcoördinatoren en indirect door het jeugdbestuur. 
 

Jeugdleider 

Taken Is het eerste aanspreekpunt voor jeugdspelers en ouders. 

Informeert de spelers/ouders uit zijn team over wedstrijden, 
afgelastingen en andere activiteiten. 

Geeft informatie vanuit de vereniging door aan de spelers/ouders 
van zijn team. 

Begeleidt het team op wedstrijddagen voor, tijdens en na de 
wedstrijd 
Onderhoudt contact met de algemeen jeugdcoördinator 

Probeert de ouders/verzorgers bij het team (vereniging) te 
betrekken 
Zorgt voor de administratieve zaken rondom het team. 

Is verantwoordelijk voor de kleding en wedstrijdmaterialen van 
het team. 

Regelt het vervoer bij uitwedstrijden en het wassen van de 
kleding. 

Ziet erop toe dat de kleedkamers na wedstrijden schoon worden 
achtergelaten (uit en thuis!). 

Jeugdleiders van JO7 t/m JO10 nemen de rol van spelbegeleider 
op zich of zorgen er voor dat iemand deze taak op zich neemt. 

Organiseert in samenwerking met trainer of AJC een ouderavond 
voor het team of voorziet de ouders van schriftelijke informatie 
over de afspraken binnen het team. 
Organiseert activiteiten voor zijn team (eventueel in samenwerking 
met activiteitencommissie/jeugdbestuur 
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3.6 Ondersteuning jeugdbestuur 
 

Het jeugdbestuur wordt op een aantal vlakken ondersteund bij het uitvoeren van het jeugdbeleid 
 
Communicatiecommissie 
De communicatiecommissie zal het jeugdbestuur ondersteunen in de communicatie richting de 
leden, ouders, etc. Daarnaast zal de communicatiecommissie een actieve rol spelen, samen met 
het jeugdbestuur, in de werving van nieuwe leden 
 
Activiteitencommissie 
De doelstelling van de activiteitencommissie is om activiteiten te organiseren naast het reguliere 
voetbalgebeuren. Het onderliggende doel is om de onderling sfeer te bevorderen en de jeugd te 
betrekken bij onze club. Het jeugdbestuur kan hierin de activiteitencommissie ondersteunen. 
Andersom kan het ook zijn dat het jeugdbestuur uitvoert en de activiteitencommissie 
ondersteunt. Onderlinge communicatie is hierin erg belangrijk. 
 
Kledingcommissie 
De spelers en speelsters van SJO Dalen-DSC dragen wedstrijdkleding van SJO Dalen-DSC. De 
kledingcommissie draagt zorg voor kwalitatief goede kleding. De kledingcommissie verzamelt aan 
het eind van het seizoen de kleding en zorgt ervoor dat elk team bij de start van het seizoen weer 
een tas met kleding heeft. Daarnaast is de kledingcommissie het aanspreekpunt voor alle leiders 
wat betreft de kleding. Met het jeugdbestuur wordt overleg gepleegd of er actie moet worden 
ondernomen. 
 

3.7 Lidmaatschap SJO Dalen-DSC 
 
Aanmelden als lid kan via de website van vv Dalen of van DSC ’65. Voor nieuwe jeugdleden bij 
SJO Dalen-DSC zijn er een aantal mogelijkheden om in een team ingedeeld te worden: 
 

- Nieuwe jeugdleden die zich voor 1 juni inschrijven worden direct meegenomen bij de 
teamindelingen voor het nieuwe seizoen.  

 
- Nieuwe jeugdleden die zich na 1 juni aanmelden kunnen alleen ingedeeld worden in een 

team indien daar ruimte voor is, dit wordt in overleg gedaan met de trainer. Mocht er 
geen plek zijn dan wordt na elk kwartaal (wisseling indeling KNVB) gekeken naar een 
oplossing (alsnog meedoen aan de wedstrijden of eventueel extra team oprichten). 
Nieuwe jeugdleden kunnen ten alle tijden  meedoen aan de trainingen. 
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4. Doelstellingen Jeugdafdeling SJO Dalen-DSC 
 

Ambities A 
- Verhogen spelplezier 
- Goede trainers/trainingen voor de gehele jeugdopleiding 
- Jeugdleden opleiden tot betere voetballers/keepers 
- Goede trainingsmaterialen/stof voor alle trainers 
- Doorlopende lijn jeugdopleiding 
 
Concrete doelstellingen A 

• Uiteindelijk jaarlijks twee JO12/JO11/JO10/JO9/JO8 jeugdtrainers te laten 
deelnemen aan de KNVB pupillentrainers opleiding en minimaal één 
JO17/JO15/JO13 trainer met de KNVB juniorentrainers opleiding. 

 

• Een jaarlijkse (in-huis of eventueel in samenwerking met andere vereniging in de 
buurt) verkorte pupillentrainerscursus te organiseren. 

 

• Opstellen voetbaltechnisch beleidsplan. In het najaar van 2021 wordt er 
begonnen met het schrijven van het voetbaltechnisch beleidsplan. Bij de start van 
het seizoen 2022-2023 moet de basis klaar zijn. De beleidsplannen zullen 
constant in ontwikkeling zijn 

 

• Realiseren van documenten met werkwijze en oefenstof voor trainers. Dit in 
eerste instantie voor (nieuwe) JO12 t/m JO7-pupillen trainers. Dit is een 
onderdeel van het voetbaltechnisch beleidsplan en zal bij de start van het seizoen 
2022-2023 klaar zijn 

 

• Een jaarlijkse informatie avond voor alle trainers/leiders waarin aandacht 
besteedt wordt aan positief coachen, inhoud trainingen, etc. Voor seizoen 
2021/2022 aan het eind van 2021, in het vervolg aan de start van het 
voetbalseizoen 

 

• Structureel overleg tussen AJC en leiders en tussen TJC en trainers 
 

Ambities B 
- Zorgen voor betere doorstroming jeugdspelers naar senioren 

 
Concrete doelstellingen B 

• Elk seizoen onderzoeken haalbaarheid onder 23 
 

Ambities C 
- Goede samenwerking tussen hoofdbestuur, jeugdbestuur en andere commissies 

 
Concrete doelstellingen C 

• Schrijven en uitdragen van algemeen jeugdbeleidsplan. Gereed eind 2021 
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Ambities D 
- Aanwas van meer jeugdleden 

- Stimuleren betrokkenheid ouders 

 
Concrete doelstellingen D 

• Start van elk voetbaljaar uitnodigen ouders nieuwe leden. Waar nodig elk half 

jaar 

• Organiseren activiteiten jongste jeugd  

 
Ambities E 
- Een levendige en positieve sfeer rondom het meiden/damesvoetbal 

 
Concrete doelstellingen E 

• Het aanstellen van een coördinator (aanspreekpunt) meiden/damesvoetbal 

• Het organiseren van een jaarlijkse informatie avond voor de meiden/dames. Met 
ingang van eind 2021 

• Het jaarlijks organiseren van een meiden/damesvoetbaldag, met mede als doel 
werving nieuwe leden 
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