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“Respect voor anderen is respect voor jezelf”

“Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet”
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Voorwoord van de jeugdvoorzitter
Voor u ligt het Jeugdplan 2013-2018 van S.V. Loosduinen. Dit plan is tot stand
gekomen na afstemming met leden, trainers en bestuursleden van S.V. Loosduinen.
In al deze gesprekken werd duidelijk dat de ideeën over de te volgen koers
regelmatig uiteen lopen. En daarmee is dat een bevestiging van de noodzaak van
dit plan. Met dit Jeugdplan is duidelijk waar S.V. Loosduinen voor staat in de
komende jaren. Het Jeugdplan is gebaseerd op de richtlijnen van de KNVB. Het is
een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning van de
door hen uit te voeren taken.
De unieke Loosduinen-club cultuur
Waar in ieder geval geen onduidelijkheid over bestaat is dat S.V. Loosduinen haar
unieke karakter wil behouden. Leden van S.V. Loosduinen zijn bewust lid geworden
van S.V. Loosduinen. Vaak al generaties aaneengesloten, maar ook regelmatig pas
sinds enkele jaren. Belangrijk in de cultuur van S.V. Loosduinen is dat alle leden
even belangrijk zijn, of je nu in het hoogste team of in het laagste team speelt. Veel
leden spelen ook op de één of andere manier een rol als vrijwilliger. S.V. Loosduinen
is namelijk van ons allemaal, met bijbehorende rechten, plichten en met respect en
veel plezier.
Aanpassingen
Dit jeugdplan zal elk jaar moeten worden getoetst of het nog voldoet aan de
ontwikkeling van de jeugdafdeling. Wijzigingen in de organisatie, doelstellingen en
standpunten zullen moeten leiden tot aanpassing van het jeugdplan om dit actueel te
houden.
Met z’n allen
Dit jeugdplan heeft alleen een kans van slagen als we er met zijn allen voor gaan.
Het zal bestuurlijke, organisatorische en financiële steun moeten hebben, zodat we
gezamenlijk kunnen werken aan een gezonde toekomst voor S.V. Loosduinen met
respect en plezier.

Peter Keyzer, jeugdvoorzitter S.V. Loosduinen
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Historie van S.V. Loosduinen
De wieg van de ‘Sportvereniging Loosduinen’ stond in de zomer van 1936 op de
Psychiatrische inrichting ‘Bloemendaal’. Medewerkers van dat ziekenhuis
vermaakten zich met onderlinge partijtjes voetbal. In zo’n toen nog kleine
leefgemeenschap kon het niet anders dan steeds met of tegen dezelfde jongens te
spelen. Het bleef wat improviseren. Wat doe je dan? De meest voor de hand
liggende mogelijkheid was natuurlijk bekenden uit het dorp Loosduinen te vragen om
de krachten met elkaar te meten. Die ontmoetingen op de Monsterseweg sloegen
dermate aan, dat de gedachte opkwam om een echte club op te richten, waardoor in
competitieverband en met veel plezier echte wedstrijden gespeeld konden worden.
Na de Monsterseweg, even voor de watertoren van Monster, volgde een stukje land
bij boer Kees Vreugdenhil. In 1939 moest S.V. Loosduinen alweer van dit terrein
vertrekken want boer Vreugdenhil vroeg 100 gulden en dit was er niet. Uitgeweken
werd er naar land van boer Teun Vreugdenhil. Kleedgelegenheid werd gevonden op
het voormalige terrein bij de voetbalclub "de Volharding" die ook op het land van
Kees Vreugdenhil speelde. Op dit terrein kon de club tot 1942 blijven voetballen.
Na de bevrijding was er van het terrein van S.V. Loosduinen weinig fraais
overgebleven. Er werd een commissie gevormd uit vooroorlogse leden met het doel
om de club weer nieuw leven in te blazen. Inmiddels was er ook een Hervormde
Jeugdraad opgericht onder wiens vlag diverse jeugdverenigingen ontstonden en in
samenspraak met het bestuur besloot voornoemde commissie dat ook S.V.
Loosduinen zich zou aansluiten bij die Jeugdraad.
De heer Weimar van deze Jeugdraad wist gedaan te krijgen dat het voetbalveld van
de toen ter ziele gegane voetbalclub S.V.G.E.B. op "Madestein" aan de Hervormde
Jeugdraad werd verhuurd. Hierdoor kon S.V. Loosduinen toen onderhuurder
worden van het huidige sportcomplex en waar het weer met respect de
tegenstanders kon ontvangen.
Sinds 2004 is SV Loosduinen een door de KNVB gecertificeerde vereniging op het
gebied van Waarden en Normen met een eigen commissie. Als je het simpel stelt is
deze commissie erop gericht het voetbal leuk te houden, in en rond het veld.
Gewenst gedrag wordt gestimuleerd, ongewenst gedrag proberen wij met elkaar te
voorkomen en waar nodig aan te pakken. Kortom SV Loosduinen is heden ten dage
een club waar plezier en respect hoog in het vaandel staan.
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Achtergrond
Waarom dit Jeugdplan?
S.V. Loosduinen hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar jeugd. Tal van
vrijwilligers zorgen er met veel inzet en enthousiasme al vele jaren voor dat onze
jeugdleden wekelijks kunnen trainen en spelen. Een helder beschreven en eenduidig
en herkenbaar uitgevoerd jeugdplan ontbreekt echter nog. Een dergelijk jeugdplan
vormt een stevige basis voor verdere ontwikkeling.
Daarom heeft het jeugdbestuur van S.V. Loosduinen besloten om een jeugdplan te
schrijven. Centraal daarin staan de volgende drie hoofddoelstellingen:
•

•

•

Het jeugdplan is toekomstgericht: jeugdvoetbal is de bron van bestaan
voor de vereniging. Het beleid moet er op gericht zijn om zowel in de onderals de bovenbouw een gezond aantal teams op de been te brengen en te
houden. Belangrijk uitgangspunt hierbij is: begeleiding van elk apart
jeugdteam door zowel een trainer als een leider. Ook wordt gestreefd naar
vaste wedstrijdleiders per team. Verder zal de ledenwerving een vast
aandachtspunt zijn.
Het jeugdplan is gericht op groei: in de onderbouw richten we ons op
minimaal vier teams per leeftijdscategorie; in de bovenbouw op minimaal twee
teams per leeftijdscategorie. Daarbij moet aangetekend worden dat groei een
doel is, maar dat deze groei niets af mag doen aan de gestelde Normen en
Waarden omtrent Respect en Plezier. Onderdeel van dit beleidspunt moet
dan ook zijn een gezonde doorstroming van het jeugdvoetbal naar het
seniorenvoetbal, zowel naar de A-selectie als naar de meer recreatieve
teams.
Het jeugdplan is gericht op de ontwikkeling van ‘mens’ en ‘speler’. De
begeleiding door trainers en leiders van de spelers vindt plaats vanuit het
perspectief van de clubcultuur. Sportief en competitief met respect voor ieders
kwaliteiten. Ook hier richt het plan zich op groei. In dit geval de groei van de
spelers op sportief en voetbaltechnisch vlak, maar zeker op het mentale en
sociale vlak. Niet voor niets is hier het gekozen uitgangspunt het clubmotto
‘Respect en Plezier’!

Na een eerste analyse kunnen de volgende zaken worden aangemerkt:
• Ontwikkel, mede op basis van reeds aanwezige kennis en ervaring, een
eerste versie van het jeugdplan dat bestaat uit een organisatorisch en een
voetbaltechnisch deel. Leg dit beleid vast in een jeugdplan, zodat het kan
worden gecommuniceerd, uitgevoerd, geëvalueerd en verbeterd;
• Zorg voor stapsgewijze invoering, actief onderhoud en verdere ontwikkeling
van het jeugdplan;
Nader uitgangspunt is dat het beleid zodanig van opzet is, dat het vooral invulling
geeft aan de voor langere tijd geldende uitgangspunten en hoofdlijnen, dat het met
beperkte inspanning periodiek kan worden geactualiseerd en dat het ruimte laat voor
een zekere vrijheid van handelen bij de uitvoering.
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Bouwplan voor het Jeugdplan van S.V. Loosduinen
Goed beleid geeft invulling aan de gestelde doelen en houdt daarbij rekening met
eisen en wensen. Uiteraard houdt het beleid rekening met de eisen, kaders en
richtlijnen vanuit de KNVB. Verder wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
wensen en verwachtingen van jeugdspelers, ouders/verzorgers, vrijwilligers en
bestuur. Dit wordt blijvend gewaarborgd door het jeugdbestuur. Het Jeugdplan van
S.V. Loosduinen is gebaseerd op drie pijlers:
• Kwaliteit: een soepel draaiende jeugdafdeling leidt ertoe dat met beperkte
inspanning goede resultaten worden behaald. Dit draagt bij tot een positieve
ervaring bij betrokkenen.
• Respect: Gedraag je naar de normen en waarden van de vereniging.
• Plezier: S.V. Loosduinen is een amateurvereniging die grotendeels 'draait' op
vrijwilligers. Daarom is het belangrijk dat alle betrokkenen, spelers én niet-spelers,
op plezierige wijze met het jeugdvoetbal binnen S.V. Loosduinen bezig zijn.

Huidige situatie
Complex en faciliteiten
De vereniging beschikt op dit moment over 3 grasvelden, allen voorzien van een
verlichtingsinstallatie. Veld 2 en 3 worden gebruikt als trainingsveld en alle velden
worden ingezet als wedstrijdveld in de weekenden.
Er is een clubgebouw waarin de kleedkamers en kantine zijn gesitueerd. In totaal
hebben we 10 kleedkamers, 2 scheidsrechter kleedkamers, 1 verzorgersruimte en 1
materiaalruimte. In de kantine is ook een bestuurskamer en jeugdbestuurskamer
aanwezig. De bestuurskamer wordt ook gebruikt om de voorbespreking van
wedstrijden te houden.
We hebben op dit moment 125 jeugdleden verdeelt over 13 teams. We streven naar
2 vertegenwoordigende elftallen in de klassen A tot en met D en 4 teams in de E- en
F-klasse.

Trainers
Loosduinen heeft voor elk van de vertegenwoordigende teams een veldtrainer
beschikbaar. Een aantal trainers is gecertificeerd en voor de overige trainers heeft
S.V. Loosduinen de doelstelling om deze op korte termijn ook te certificeren. Tevens
heeft S.V. Loosduinen een keeperstrainer voor alle keepers vanaf de F-klasse.
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Respect

“Respect voor anderen is respect voor jezelf”
Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker
dingen gebeuren die het voetbalspel in het kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien
we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering dat de
voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de
algemeenheid zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.
Het bestuur van sportvereniging S.V. Loosduinen wil in KNVB verband meehelpen
om excessen tegen te gaan door een statuut in het leven te roepen en inzake het
sociaal-ethisch beleid binnen de invloedsfeer van onze vereniging een preventief en
correctief beleid voeren. Ons uitgangspunt is daarbij het formuleren en hanteren van
onze verenigingsnormen en –waarden conform de code die in het landelijk platform
tegen Geweld op Straat heeft geformuleerd. Kort gezegd:

Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid is er op gericht om excessen te voorkomen (preventie), maar ook indien
deze toch plaatsvinden consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen
en naleven van dit statuut vormt aldus een duidelijk signaal naar alle leden en
bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet
zal worden getolereerd.

Preventief beleid
Er worden gedragsregels opgesteld en overhandigd, waaraan de leden (en
gasten/bezoeker) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden
aangesproken. Indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan
overtreding van de gedragsregels worden overtreders op passende wijze
aangesproken en/of komen in aanmerking voor een passende sanctie. Dit beleid
wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in actieplannen,
waarin leden jeugdbestuur een duidelijk waarneembaar component zal zijn.

Gedragsregels
Of het nu gaat om degene die actief zijn sport bedrijft, de passieve kijker of degene
die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: een ieder moet plezier kunnen
beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in, dat men gezamenlijk de vereniging moet
inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van
een ander. Dit betekent natuurlijk ook afspraken over de wijze waarop je met elkaar
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omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders,
scheidsrechters en gasten/bezoeker. Deze afspraken worden, voor zover het onze
leden betreft, vastgelegd in het gedragsreglement waarin we de normen en waarden
voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen.
De gedragsregels vertaald voor en verspreid onder de jeugd:
•

•

•

•
•

•

•

We gedragen ons sportief! Ook als we verliezen of als we het niet eens zijn
met de scheidsrechter. Het is niet oké om iemand pijn te doen, uit te schelden
of te plagen. Dit geldt natuurlijk voor, tijdens én na de wedstrijd en training.
We blijven van de spullen van anderen af, zodat het niet kapot of beschadigd
raakt! Dit geldt ook voor de spullen van de voetbalvereniging. Als we iets
willen lenen dan vragen we dat eerst.
Na de training en wedstrijd laten we het veld, de kleedkamer en de kantine
netjes achter! We ruimen onze eigen spullen op, want als wij het niet doen
moeten anderen dat voor ons doen.
Ook bij uitwedstrijden laten we de kleedkamer natuurlijk netjes achter.
We vragen aan onze vader en moeder of ze ook willen meehelpen op S.V.
Loosduinen. Op de vereniging is er veel te doen. Het lijkt misschien niet
allemaal even leuk, maar als we allemaal een handje helpen gaat het een
stuk sneller én gezelliger.
Geen alcohol (bier, wijn, etc.) als je nog geen 18 bent. Als we zien dat iemand
zich niet netjes gedraagt, dan vertellen we het aan een andere volwassenen
van de vereniging.
Blowen wordt niet getolereerd.

Het volledige statuut “Waarden & Normen” is te vinden op de website van S.V.
Loosduinen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Helaas is het een maatschappelijk verschijnsel dat waar er gewerkt wordt met
kinderen, je er niet automatisch van uit kan gaan dat de begeleiding van
onbesproken gedrag is. In dit verband wil S.V. Loosduinen naar de jeugdleden haar
verantwoordelijkheid nemen. Vanaf het seizoen 2013-2014 wordt aan de
jeugdtrainers, leiders, (jeugd)bestuur en de begeleiders bij voetbalkampen gevraagd
een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren bij de secretaris van S.V. Loosduinen.
Deze verklaring kan gratis aangevraagd worden via www.nocnsf.nl/vog .
Jeugdkaderleden die later instromen zullen direct een VOG moeten aanvragen. Na 3
jaar zal deze procedure herhaald worden.
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Plezier

“Geen doel is te ver, als je plezier hebt in wat je doet”
Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is plezier waar het allemaal om draait in het
voetbal. Plezier beleven is de grootste drijfveer voor het sporten. Kinderen doen iets
omdat ze het leuk vinden. Je kunt aan een kind vragen om iets te doen, maar als
deze daar geen plezier aan beleeft zal hij of zij dat maar één keer doen omdat het
hem gevraagd word. Dit principe is ook van toepassing in het voetballen. Het
diepgewortelde karakter van S.V. Loosduinen is gezelligheid en op de gevel van de
kantine prijkt de leus Respect & Plezier. We ontkomen er dus niet aan: S.V.
Loosduinen is plezier.

Ontwikkeling op basis van plezier
De ontwikkeling van kinderen moeten we dus koppelen aan het plezier beleven.
Kinderen hebben plezier in het voetballen als hun ontwikkelingsmogelijkheden op
het juiste moment en de juiste wijze worden aangesproken. Spelers hebben er lol in
als je ze voetbaltaken geeft die ze ook daadwerkelijk aankunnen. Want ze zijn gaan
voetballen omdat ze voetballen zo leuk vinden; dat is scoren, aanvallen, verdedigen
en omschakelen. Niks meer en …….niks minder.
Een voorwaarde voor een goede jeugdopleiding is dat wordt ingespeeld op
individuele verschillen tussen kinderen en ruimte wordt geboden om ook zelfstandig
te kunnen handelen. Daaraan voorbij gaan kan bij veel spelers het spelplezier en de
motivatie om te voetballen ernstig ondermijnen. Het feit dat een trainer er is voor de
spelers en niet andersom, kan dan ook niet vaak genoeg worden herhaald.
S.V. Loosduinen is ook van mening dat elk kind even veel aandacht verdient. Om dit
te realiseren heeft S.V. Loosduinen als doelstelling om voor elk jeugdteam een
gecertificeerde trainer aan te stellen. Op deze manier proberen we het beste in elk
kind naar boven te halen.
De kern van onze jeugdopleiding bestaat uit:
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling koppelen aan plezier beleven.
Ontwikkelingsmogelijkheden op het juiste moment aanspreken.
Inspelen op individuele verschillen tussen kinderen.
Ruimte bieden om zelfstandig te kunnen handelen.
Een gekwalificeerde trainer voor elk team.
Voetballen op je eigen spelniveau.

Het voorop stellen van plezier zal uiteindelijk leiden tot betere prestaties!
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Teamsamenstelling
Samenstellen van teams
In het voetbal staat spelplezier voorop en S.V. Loosduinen is van mening dat het
spelen van voetbal op je eigen spelniveau leuker en leerzamer is dan wekelijks
onder of boven je niveau te moeten spelen. Bij het samenstellen van de teams
houden wij dus rekening met de individuele (voetbal)kwaliteiten van de spelers.
De spelers binnen een team spelen in principe een heel voetbalseizoen samen. De
spelers worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in een leeftijdscategorie. Spelers
gaan in basis niet naar een hogere leeftijdscategorie dan passend bij hun leeftijd,
ook al zouden ze dat niveau aankunnen. Uitzondering hierop wordt uitsluitend in
overleg met de technische commissie gemaakt.
Indien blijkt dat op de wedstrijddag een team te weinig spelers heeft, schuift een
ander team een lid door (in samenspraak met trainer, leider en/of coördinator jeugd).
Leeftijd categorieën:
•
•
•
•
•
•
•

Mini F 5 – 6 (meetrainen vanaf 4,5)
F
7–8
E
9 – 10
D
11 – 12
C
13 – 14
B
15 – 16
A
17 – 18

Criteria
Bij het beoordelen van de kwaliteiten van een jeugdspeler worden diverse
eigenschappen bekeken. Niet alleen voetbaltechniek is belangrijk, ook andere
factoren bepalen de kwaliteiten van een jeugdspeler. Binnen S.V. Loosduinen
worden jeugdspelers onder meer beoordeeld op de volgende kwaliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gedrag
Mentaliteit
Kwaliteit
Trainingsdiscipline
Techniek
Snelheid
Inzicht
Persoonlijkheid
Coördinatie
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•
•
•

Uithoudingsvermogen
Kracht
Lenigheid

Het beoordelen van de ontwikkeling van jeugdspelers
Voor het verkrijgen van een evenwichtig oordeel over de kwaliteiten van onze
jeugdspelers, wordt ieder seizoen gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen.
Het voordeel hiervan is dat persoonlijke interpretaties minder meespelen en dat
iedere beoordelaar vanuit zijn of haar eigen discipline naar een speler kan kijken. Bij
het verkrijgen en verwerken van voldoende informatie spelen de volgende functies
en situaties een rol:
• Jeugdcoördinator: periodieke overleg met trainers.
• Trainers: periodieke overleg met technisch jeugdcoördinator.
• Voor alle jeugdteams wordt de informatie beoordeeld door de technisch
jeugdcoördinator in overleg met de trainers en de jeugdcoördinatoren. Vooraf
worden spelers en ouders/verzorgers goed geïnformeerd over doel, procedure en
besluitvorming. Bewaking van een correcte uitvoering hiervan valt onder de
verantwoordelijkheid van de technisch jeugdcoördinator.
Naast het goed inrichten van een jaarlijks terugkerend samenstellingsproces, is
natuurlijk vooral de individuele ontwikkeling van een speler over langere termijn
(meerdere jaren) belangrijk. Om de voortgang en ontwikkeling van de spelers te
volgen zal er worden gewerkt met beoordelingsformulieren. Hierbij komen alle
aspecten die in de jeugdopleiding van belang worden geacht aan de orde. De
beoordelingsformulieren worden ook gebruikt bij het samenstellen van de teams.
Het samenstellen van de voorlopige leeftijdsklassen is een jaarlijks terugkerend
proces. De spelers worden voor het einde van het lopende seizoen door de
betreffende jeugdcoördinator op de hoogte gebracht van de samenstelling van deze
klassen. De definitieve teamindeling wordt door de technisch jeugdcoördinator,
jeugdcoördinator en de trainer aan het begin van het seizoen bepaald.
Eindverantwoordelijk voor de uitvoering is de jeugdvoorzitter. Het bestuurslid
technische zaken jeugd bewaakt dat dit proces verloopt zoals in het Jeugdplan is
vastgesteld.
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Jeugdopleiding
Het uitgangspunt van de jeugdopleiding is een kwalitatief goede opleiding
verzorgen, beginnend bij de mini-F en eindigend in de A-klasse. Wij willen dat iedere
speler zich maximaal kan ontwikkelen op zijn eigen niveau. Dit moet samengaan met
veel trainingsplezier.

Technische en mentale ontwikkeling
Oplopend van F-pupillen tot en met A-klasse worden steeds meer kwaliteiten
belangrijk en nemen ook per kwaliteit de verwachtingen toe.
Schema overzicht technische en mentale ontwikkeling
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Snelheid, aanscherpen alle technieken
Handelingssnelheid verhogen
Technische

1:1 duel, weerbaarheid

Opbouw spelers en keepers

Spelvoortzettingen (trappen, werpen), hardheid

Van 6 tot 18 jaar

Trappen, vangen, stompen, kracht dosering, duel, scherpte
Bewegen zonder bal, bal aanname, voorztettingen, verbeteren van traptechniek,
krachttraining, springtechniek
Balvastheid, beheersing van basis technieken, vallen, springen, reflex
Fysieke ontwikkeling gebaseerd op groei tempo, verbeteren reflex, passen

Bal technische vaardigheden, leren vallen en opstaan, voetballende kwaliteiten
Bal controle, vangen, aannemen, trappen, naar de bal toe leren bewegen
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Spelvreugde, angst voor de bal overwinnen, baas over de bal
Weerstand, verlies incasseren, fouten maken accepteren, leren keuzes maken
Tactiek, spelinzicht
Organisatie verdediging/middenveld/aanval, tactisch inzicht
Tactische basisprincipes, spelvoortzettingen, omschakelingen
Coachen, organiseren verdediging
Mentale ontwikkeling begeleiding
En tactische opbouw spelers en keepers
Van 6 tot 18 jaar

Mentale weerbaarheid, leren incasseren
Keuzes maken
Mentale veerkracht
Overwicht, verbeteren mentale
veerkracht

In Nederland bestaan twee hoofdvisies in trainingsmethodes: De KNVB oftewel
Zeister visie en de Coerver methode, genoemd naar de in 2011 overleden
techniekgoeroe Wiel Coerver. De Coerver methode gaat er kort gezegd vanuit dat
een speler eerst alles individueel moet aanleren alvorens aan partijvormen te
beginnen. Balgevoel, techniek en passeerbewegingen staan centraal. De Zeister
visie begint met partijvormen vanuit het standpunt dat hier alles al in zit. Het
basisidee is dat kinderen leren door de zin, de bedoeling van het spel te ontdekken.
Op korte termijn zal S.V. Loosduinen aan de slag gaan met het schrijven van een
Opleidingsplan. Een nog op te richten commissie bestaande uit trainers en andere
jeugdkaderleden zullen dit nader uitwerken.
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Organisatie
Leden jeugdbestuur
De jeugdafdeling wordt geleid door het jeugdbestuur van S.V. Loosduinen. Deze
bestaat uit de volgende functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdvoorzitter (tevens bestuurslid)
Jeugdsecretaris
Penningmeester
Bestuurslid TZ / Jeugdcoördinator onderbouw
Bestuurslid TZ / Jeugdcoördinator bovenbouw
Technisch jeugdcoördinator
Wedstrijd- en toernooisecretaris
Bestuurslid jeugd activiteiten
Bestuurslid/Coördinator scheidsrechters
Bestuurslid/Coördinator ledenwerving

Taken van het jeugdbestuur
Jeugdvoorzitter
• Is eindverantwoordelijk voor de jeugdafdeling.
• Is lid van het bestuur.
• Is verantwoordelijk voor uitvoering, communicatie en verdere ontwikkeling van
het jeugdplan van S.V. Loosduinen.
• Realiseert aan de hand van het beleid voor jeugdleden en jeugdkader
zichtbare verbeteringen in termen van kwaliteit, plezier en prestatie.
• Werft, stimuleert, ondersteunt en begeleidt jeugdkaderleden bij uitoefening
van hun functie.
• Zorgt ervoor dat alle binnen het jeugdplan voorkomende taken zijn belegd en
conform beleid worden uitgevoerd.
• Vertegenwoordigt intern en extern het jeugdvoetbal van S.V. Loosduinen.
• Dient voor iedereen als aanspreekpunt aangaande het jeugdvoetbal.
• Neemt gemotiveerde beslissingen en kan deze toelichten.
• Zit vergaderingen voor.
Jeugdsecretaris
• Is verantwoordelijk voor het inbrengen, versturen, archiveren en beheren van
inkomende en uitgaande post en verslagen van de vergaderingen en
overlegvormen.
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•
•
•
•

Onderhoudt nauw contact met de wedstrijdsecretaris van de vereniging
aangaande alle wedstrijdzaken.
Onderhoudt nauw contact met de voorzitter met betrekking tot de inkoop van
materiaal/kleding.
Is verantwoordelijk voor het verzorgen en communiceren van de
trainingsschema's voor alle jeugdteams.
Verzorgt de verslagen van het jeugdplanoverleg.

Penningmeester
• Is portefeuille beheerder van het budget van de jeugdafdeling.
• Aanspreekpunt voor contributie achterstanden van jeugdleden.
• Incasseert de gelden van diversen jeugdkampen en activiteiten.
• Aanspreekpunt voor ouders die een betalingsregeling willen treffen.
Bestuurslid technische zaken/jeugdcoördinator (onder- en bovenbouw)
• Is verantwoordelijk voor vastleggen, beheren, communiceren, ontwikkelen,
controleren en evalueren van het algehele jeugdplan (in nauwe
samenwerking met de jeugdvoorzitter).
• Is verantwoordelijk voor beheer en behandeling van ingekomen ideeën,
vragen en opmerkingen ten aanzien van het jeugdplan.
• Stimuleert en ondersteunt bij de beleidsuitvoering.
• Bewaakt de kwaliteit van de beleidsuitvoering, rapporteert hierover aan het
jeugdbestuur en adviseert het jeugdbestuur ten aanzien van door te voeren
verbeteringen.
• Is lid van de technische commissie.
• Is eerste aanspreekpunt voor jeugdzaken.
• Verzorgt
in
samenwerking
met
de
jeugdsecretaris
de
jeugdleidersvergaderingen.
• Organiseert thema avonden als bijscholing c.q. leerproces jeugdleiders.
• Is beschikbaar als tussenpersoon voor probleemgevallen met kinderen of
ouders.
• Bezoekt trainingen en evalueert die als onderdeel van een leerweg voor
jeugdleiders.
• Evalueert
tijdens
jeugdleidersvergaderingen,
trainingen
en
jeugdaangelegenheden.
• Maakt deel uit van de wervingscommissie jeugdkader en de werkgroep
teamindeling.
• Informeren teamleiders over wedstrijdschema's, wijzigingen ten aanzien van
wedstrijden.
• Spelers beoordelen d.m.v. beoordelingsformulier.
Technisch jeugdcoördinator
• Heeft aantoonbaar ruime ervaring in het trainen van jeugdteams in diverse
leeftijdscategorieën en met jeugdprestatievoetbal op hoog niveau.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Is verantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het
voetbaltechnisch jeugdplan.
Is verantwoordelijk voor de indeling van de prestatieteams voor alle
leeftijdscategorieën.
Stuurt, begeleidt, stimuleert en corrigeert de jeugdtrainers A t/m F van
prestatie- en recreatieteams.
Is voorzitter van het jeugdtrainersoverleg.
Brengt verslag uit van het jeugdtrainersoverleg tijdens de vergaderingen van
het jeugdbestuur.
Vertaalt de visie op jeugdvoetbal zoals beschreven in het Opleidingsplan naar
uitvoerbaar technisch beleid.
Volgt in ruime mate de trainingen en wedstrijden.
Spelers beoordelen d.m.v. beoordelingsformulier, in samenspraak met trainer
en jeugdcoördinator.

Wedstrijd- en toernooisecretaris
• Is verantwoordelijk voor alle interne en externe zaken omtrent het
wedstrijdsecretariaat voor competitiewedstrijden.
• Zorgt ervoor dat alle jeugdteams kunnen spelen conform de KNVBcompetitieschema's.
• Voorziet alle jeugdcoördinatoren tijdig van de juiste wedstrijdinformatie.
• Is verantwoordelijk voor alle wedstrijden en toernooien.
• Is verantwoordelijk voor het organiseren voor vriendschappelijke wedstrijden
• Is verantwoordelijk voor het verplaatsen van wedstrijden.
• Organiseert, in nauwe samenwerking met de jeugdcoördinatoren en de
technisch jeugdcoördinator, voor alle jeugdteams toernooien conform het
toernooibeleid voor de jeugd.
• Onderhoudt op constructieve wijze contacten met wedstrijdsecretarissen en
toernooibestuurders van andere verenigingen.
Bestuurslid jeugdactiviteiten
• Is belast met de coördinatie van alle jeugdactiviteiten.
• Aanspreekpunt naar de Activiteiten Commissie voor de organisatie van o.a.
Halloween, Sinterklaas, Familiedag e.d.
• Zorgt jaarlijks voor voetbal gerelateerde jeugdactiviteiten zoals een
voetbalclinic en/of een spelregelquiz.
• Is verantwoordelijk voor het regelen van genoeg hulp bij de verschillende
activiteiten.
Bestuurslid/Coördinator scheidsrechters
• Is verantwoordelijk voor het begeleiden van jeugdscheidsrechters.
• Werven van nieuwe jeugdscheidsrechters.
• Werven van ouder scheidsrechters, conform regels KNVB.
• Verzorgt een scheidsrechters schema bij thuiswedstrijden.
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Bestuurslid/Coördinator ledenwerving
• Is verantwoordelijk voor werving d.m.v. sociaal maatschappelijke
betrokkenheid.
• S.V. Loosduinen meer op de kaart zetten d.m.v. website, social media etc.
• Aankleding van thuistoernooien t.b.v. ledenwerving
• Opstarten en coördinatie projecten in het kader van ledenwerving
• Verzorgt en actualiseert technische inbreng in de Informatiegids Jeugdkader.

Jeugdkader
Buiten het jeugdbestuur zijn er nog tweetal belangrijke functies, te weten trainer en
jeugdleider. Daarnaast zijn er nog vele vrijwilligers werkzaam met uiteenlopende
taken. Al deze personen vormen tezamen het jeugdkader.
Trainer junioren
Hieronder worden verstaan de trainers van A, B, C, D, E, F en mini-F die binnen hun
leeftijdscategorie het team zelf trainen, maar tevens verantwoordelijk zijn voor de
training van de andere teams.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van de trainingen van de teams.
• Maximaliseren van sportieve prestaties.
• Opleiden van jeugdspelers conform het Opleidingsplan.
• Bekijken van de overige teams op zaterdagen (indien mogelijk).
• Draagt samen met de Technische commissie zorg voor de opleiding en
ontwikkeling van alle spelers in de leeftijdscategorie.
• Werkt volgens het Jeugdplan en draagt de visie van S.V. Loosduinen uit.
• Verzorgt in samenwerking met de Technische commissie de teamindeling en
spelersevaluaties
• Neemt bij incidenten contact op met de coördinator, afhankelijk van het
onderwerp.
• Is verantwoordelijk voor het handelen van de spelers en begeleiding tijdens
trainingen en wedstrijden, zowel voetbaltechnisch als in gedrag. De trainer
stuurt hier op aan en corrigeert daar waar nodig.
• Wekelijks verzorgen van teaminformatie.
Overlegstructuren:
• Neemt deel aan het trainersoverleg o.l.v. de technisch jeugdcoördinator.
• Neemt deel aan het leidersoverleg.
• Neemt deel aan een oudersoverleg.
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Plaats in de organisatie:
• De trainer ressorteert onder de Jeugdvoorzitter.
• Op voetbaltechnisch gebied rapporteert de trainer aan de technisch
jeugdcoördinator
Opleiding, ervaring en vaardigheden:
• Ervaring in het trainen in de leeftijdsklasse is een voorwaarde. Van de trainer
wordt verwacht dat hij/zij in het bezit is van een trainers-diploma voor de
betreffende leeftijdscategorie of bereid is de opleiding te volgen.
• De trainer is in staat zich in te leven in de belevingswereld van de spelers.
• Heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden

Meisjes en jongens
Volgens de doelstelling van de vereniging wil S.V. Loosduinen toegankelijk zijn voor
zowel jongens als meisjes, van F-pupil tot en met A-junior. Het jeugdplan is dan ook
van toepassing op alle jeugdleden, jongens én meisjes. Iedereen heeft recht op
dezelfde mogelijkheden en dezelfde aandacht.
In de praktijk bestaat er een aanzienlijk verschil tussen het aantal spelende jongens
en het aantal spelende meisjes. Daarom worden sommige zaken voor het
meisjesvoetbal anders ingericht, echter met hetzelfde doel voor ogen: plezier in het
voetbal en doorgroeimogelijkheden.
Ten aanzien van het meisjesvoetbal worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
•

•

•

•

Indien er voldoende meisjes zijn binnen een bepaalde leeftijdscategorie
(eventueel met enkele dispensatiespeelsters) wordt er een meisjesteam
opgericht en ingeschreven voor de competitie.
Indien de vereniging één of meer meisjesteams heeft spelen, dan wordt in het
jeugdbestuur een meisjescoördinator aangesteld. Afhankelijk van het aantal
teams kan hiervoor iemand worden benoemd of kan deze rol worden belegd
bij één van de zittende coördinatoren.
Indien er binnen een bepaalde leeftijdscategorie niet voldoende meisjes zijn
voor het oprichten van een meisjesteam, dan is het voor meisjes in alle
leeftijdsgroepen mogelijk om mee te spelen in een jongensteam. Bij de
indeling in een team worden de hierboven beschreven regels in acht
genomen met betrekking tot leeftijd en spelniveau.
Meisjesteams moeten gebruik kunnen maken van een van binnenzijde
afsluitbare kleedruimte waar zij zich ongestoord kunnen omkleden en
douchen.

Page 19 of 24

•

Meisjes die meespelen in een jongensteam en, in overleg met de betreffende
ouders/verzorgers, een eigen kleedruimte willen, hebben hier recht op
(bijvoorbeeld een scheidsrechtersruimte).
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Communicatie
Communicatie met de jeugdleden bestaat uit digitaal aangeleverde informatie en
periodieke dialogen. Het gaat hierbij om onder meer om informatie over de
vereniging, het Jeugdplan, gedragsregels, informatie over teamsamenstelling en
teaminformatie via trainer of leider. Daarnaast is het voor alle betrokkenen bij het
jeugdvoetbal altijd mogelijk om bij vragen, opmerkingen of suggesties contact op te
nemen met één van de jeugdbestuursleden.

Participatie van jeugdleden
Voor alle jeugdleden is het altijd mogelijk om contact op te nemen met leden van
jeugdbestuur.
Het jeugdbestuur wil graag in contact zijn en blijven met de jeugdleden. Zeker in de
bovenbouw krijgen onze jeugdleden te maken met veranderingen in hun
privéomstandigheden. Studie, verkering en werken zijn hiervan voorbeelden. Door
op reguliere basis met hen in contact te zijn wil het jeugdbestuur hier continu op
kunnen inspelen, zodat eventuele gevolgen van genoemde veranderingen opgelost
kunnen worden en de leden voor de vereniging behouden kunnen blijven.
Een van de manieren om goed contact te onderhouden is het betrekken van
jeugdleden bij de organisatie van diverse jeugdactiviteiten. Daarnaast wil het
jeugdbestuur leden enthousiasmeren om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld
richting teambegeleider, jeugdtrainer of jeugdscheidsrechter. Ontwikkelpaden in
deze richtingen worden indien nodig verder vormgegeven. Verder wordt bekeken of
interactie met de vereniging, jeugdbestuur en met jeugdleden onderling via de site
mogelijk gemaakt kan worden.
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Activiteiten voor de jeugd
Trainingen
De kabouters en de mini-F trainen 1 maal per week gedurende 60 minuten. Alle
overige jeugdteams trainen 2 maal in de week gedurende 75 minuten. De
trainingsavonden en -tijden van de verschillende leeftijdscategorieën zijn terug te
vinden op de site van S.V. Loosduinen.
Bij alle teams (m.u.v. de kabouters) is deelname aan de training in principe verplicht.
Mocht een speler toch onverhoopt niet kunnen trainen dan moet hij zich tijdig en met
een goede reden afmelden bij zijn trainer. Bij S.V. Loosduinen vinden we het
bijwonen van trainingen belangrijk omdat het de samenhorigheid van een team
vergroot, de spelers beter maakt en de conditie verbetert. Tevens kan de frequentie
van het trainingsbezoek bepalend zijn voor de teamindeling.

Opleidingsactiviteiten voor jeugdspelers
S.V. Loosduinen stimuleert individuele ontwikkeling van jeugdspelers. Jeugdspelers
met de ambitie en motivatie om zich verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld tot
teambegeleider, jeugdtrainer of jeugdscheidsrechter) kunnen hierbij door de
vereniging worden gefaciliteerd en ondersteund, bijvoorbeeld in de vorm van een
bijdrage in de kosten van een trainers-opleiding en/of in de vorm van interne
coaching. Hierover worden altijd individuele afspraken gemaakt tussen jeugdspeler
en bestuur.

Nevenactiviteiten voor jeugdleden
Naast trainingen en wedstrijden, wil S.V. Loosduinen haar jeugdleden meer bieden.
Er kunnen tal van aanvullende activiteiten worden georganiseerd rond jeugdvoetbal.
Bij het opstellen van het jaarplan maakt het jeugdbestuur ieder seizoen een selectie.
Onderstaand enkele voorbeelden.
Deelname aan toernooien
Deelname aan toernooien heeft een apart dimensie. Vaak zijn toernooien voor
jeugdspelers een feest op zich. Daarom nemen alle jeugdteams in het voorjaar deel
aan minimaal één, doch bij voorkeur twee toernooien.
Eigen jeugdtoernooi
Het past bij een vereniging van het niveau en de omvang van S.V. Loosduinen om
een eigen, jaarlijks terugkerend jeugdtoernooi te hebben. Streven hierbij is om alle
jeugdspelers hieraan te laten deelnemen.
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Jaarlijkse clinic voor E- en F-pupillen door 1e elftalspelers
Voor E- en F-pupillen is les krijgen van 1e elftalspelers een bijzondere gebeurtenis.
Zeker als dit wordt gekoppeld aan een 'handtekeningenjacht' achteraf worden
voetbal en plezier optimaal gecombineerd.
Jeugdspeldag
Een jeugdspeldag met tal van voetbal gerelateerde spellen en activiteiten en
toegankelijk voor alle jeugdspelers.
Informele activiteiten
Ieder jaar zal, in samenwerking met de Activiteiten Commissie, tal van informele
activiteiten plaatsvinden waar plezier voorop staat. In november zal Halloween
worden gevierd, in december volgt Sinterklaas, aan het einde van het seizoen
volgen de traditionele voetbalkampen waarna afgesloten wordt met vele activiteiten
op de jaarlijkse Familiedag.
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Materialen
S.V. Loosduinen beschikt over clubtenues voor al haar jeugdteams. Ook beschikt
ieder team over ten minste twee intrapballen, een waterzak en drinkbidons.
Per team wordt, ten behoeve van de leiders, twee jassen ter beschikking gesteld.
De uitlevering van deze materialen vindt aan het begin van het seizoen plaats door
de voor de materiaalvoorziening verantwoordelijke functionaris aan de
teambegeleiding. De teambegeleiding draagt de verantwoordelijkheid voor de
beschikbaar gestelde materialen. Deze worden aan het eind van het seizoen weer
ingeleverd bij de materiaalvoorziening.
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