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Met elkaar & voor elkaar!

Samenvatting van het Voetbaltechnisch beleidsplan v.v. Moordrecht 2018-2021
Om het voetbal bij v.v. Moordrecht naar een hoger niveau te tillen willen we als technische
commissie proberen wat meer structuur te creëren bij de jeugd. Dat is begonnen met het opstellen
van een voetbaltechnisch beleidsplan. Dit beleidsplan is een meerjarenplan en zal elk jaar worden
bijgewerkt. Hieronder hebben we in het kort het voetbaltechnisch beleidsplan samengevat.
Het voetbaltechnisch beleidsplan is geschreven om te zorgen dat we voor iedere speler voorwaarden
kunnen scheppen om zijn/haar top te bereiken. Het voetbaltechnisch beleidsplan is het raamwerk
voor de gehele vereniging en zal als zodanig worden bewaakt op inhoud en uitvoering door de
Technische Commissie. (TC)
We hebben de ambitie om onze selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen.
Daarbij moeten we rekening houden dat deze ambitie investeringen vraagt. (Geld en mensen) Wat
we verder onder andere willen bereiken is het volgende:
-

Waarborging van continuïteit, goede doorstroming van de jeugd naar de zaterdagselectie van
de senioren en stabiliteit, zodat al te veel schommelingen achterwege blijven;
Een duidelijk plan binnen de vereniging van hiërarchie, taakverdeling en rechten en plichten
Plan voor voldoende aanwas van nieuwe/jonge leden en het behoud ervan
Uiteraard moet iedereen op zijn/haar eigen niveau veel plezier beleven met voetbal.

Hoe willen we dit bereiken:
-

Duidelijk opleidingstraject voor de jeugd met daaraan gekoppelde gespecificeerde trainingen
per leeftijdsgroep;
Trainers voor de groep die een opleiding (van de KNVB) hebben genoten;
Individueel belang gaat in principe voor teambelang in de opleidingsfase (O-8 t/m -11) waarin
het resultaat dus minder belangrijk is.
Elk individu de kans krijgt zijn/haar top te bereiken en de grenzen van zijn/haar kunnen op
voetbalgebied kan ontdekken
Selectievoetballers/-teams in alle leeftijdscategorieën zo hoog mogelijk spelen
Voetbal in een herkenbare, creatieve en aantrekkelijke vorm wordt gespeeld

Het voetbaltechnisch beleidsplan ondersteunt met dit plan dat onze “vlaggenschip” elftallen de
vruchten van het plan kunnen plukken middels goed “eigen” opgeleide spelers. De interactie binnen
deze selectie elftallen moet ook terugkomen in een actief en een prestatief doorstroom beleid binnen
de jeugd tot uiteindelijk de overgang naar de zaterdag seniorenselectie
De uitvoering van het beleid is een verantwoordelijkheid die ligt bij de technisch jeugd coördinator en
de hoofdtrainer van de zaterdagselectie. De monitoring van de uitvoering is een onderdeel van het
adviserende orgaan Technische Commissie.
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In het voetbaltechnisch beleidsplan staat onder meer de selectieprocedure beschreven. In het kort
staat hier omschreven dat de spelers van de selectiegroepen worden geselecteerd door de
selectietrainer. Dit gebeurt in nauw overleg met de technisch jeugd coördinator, de
leeftijdscoördinator en andere (selectie)trainers.
-

Iedere leeftijdsgroep heeft een eigen leeftijdscoördinator
Iedere leeftijdsgroep heeft een selectietrainer
Bij de teamindeling, zowel recreatief als prestatief, wordt behalve naar voetbalkwaliteit ook
gekeken naar fysieke ontwikkeling, sociale ontwikkeling (normen en waarden) en leeftijd (ook
sociale leeftijd).

In het kort zijn dit de betrokkenen van het voetbaltechnische beleidsplan:
Technisch Jeugd Coördinator:
-

Is eindverantwoordelijk voor indeling selectieteams
Zorgt voor aanstelling van trainers en selectietrainers
Begeleidt selectietrainers bij indelen van selectieteams

Selectietrainer (per leeftijdsgroep) jeugd:
-

Stelt selectie van een leeftijdsgroep samen, in overleg met TJC
Stelt klasse-indeling voor, voor 1e en 2e teams in samenspraak met trainers en TJC

Leeftijdscoördinator jeugd:
-

Is verantwoordelijk voor alle overige teamindelingen (niet-selectieteams) binnen zijn/haar
leeftijdsgroep
Stelt per teamleiders aan
Bepaalt klasse-indeling in samenspraak met trainers en TJC.
Bekijkt of en zo ja, hoeveel spelers met dispensatie moeten spelen (binnen geldende KNVBspelregels!) in samenspraak met (selectie)trainers en TJC. Dispensatie zal altijd met een
gegronde reden moeten worden aangevraagd, dit heeft niet de voorkeur.

Leiders en trainers (niet selectieteams):
-

-

Lopende seizoen: Geven aan de TJC en aan de leeftijdscoördinator door hoe een speler
binnen het team presteert, op welke positie(s), welke ontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt,
rechts-/linksbenig, (trainings)discipline, etc.
Nieuwe seizoen: adviseren over de voorgestelde indeling van de teams
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Aan alle teams wordt de gelegenheid gegeven tot trainen. Selectieteams trainen minimaal 2 x per
week, recreatieteams trainen minimaal 1 x per week.
In een vereniging als v.v. Moordrecht zit veel potentie aan voetballers, trainers, bestuurders,
begeleiders, leiders en vrijwilligers. Een Technische Commissie (TC) heeft de taak daar met andere
betrokkenen binnen de club op voetbaltechnisch gebied zoveel mogelijk uit te halen. Dit kan door
een beleid te voeren dat voor iedereen herkenbaar, duidelijk en werkbaar is. De TC heeft de taak
technisch beleid (mede) te ontwikkelen, te bewaken, te sturen en te evalueren. Verder adviseert zij
het bestuur over de mensen (betaald of onbetaald) die het beleid in de praktijk uitvoeren (trainers,
leiders, enz.). Het gaat dan onder meer om contractverlenging, contractbeëindiging, functieroulatie,
loopbaanbegeleiding.
Om de benodigde goed opgeleide selectietrainers te kunnen verkrijgen zal er allereerst binnen de
Vereniging gezocht moeten worden naar eigen mensen. Als er voldoende mensen zijn die hieraan
willen voldoen, kan v.v. Moordrecht een gepaste opleiding regelen via de KNVB. Deze opleiding kan
vergoed worden door v.v. Moordrecht, waarbij als kanttekening moet gelden dat een trainer voor
een bepaalde periode als selectietrainer aan de slag gaat. Hierin schuilt natuurlijk een uitdaging.
Immers, trainers zullen voor het grootste deel moeten voortkomen uit kringen van ouders van
jeugdleden en niet iedereen heeft het in zich om een goede trainer te zijn.
Al met al een grote opgave. Om te zorgen dat we niet alles in één keer te hoeven doen proberen we
elk jaar speerpunten te bepalen. Het aankomende jaar zullen we ons bezig te houden met de
opleiding van trainers in de jeugd en het schrijven van een keepersplan voor de opleiding van
keepers bij v.v. Moordrecht.
Naast het voetbaltechnische beleid willen we de komende jaren ook het organisatorische beleid
rondom de jeugdelftallen aanpakken. Hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij de Jeugd Coördinator.
De Jeugd Coördinator stimuleert het onderling overleg tussen de leeftijdscoördinatoren en geeft hier
leiding aan, neemt initiatieven om de (jeugd)organisatie te verbeteren en adviseert het bestuur
gevraagd en ongevraagd op het gebied organisatorisch (jeugd)beleid.
Er mag verwacht worden dat de resultaten van het beleidsstuk de komende jaren steeds meer
zichtbaar zullen zijn binnen v.v. Moordrecht. Een seizoen kwalitatief goed trainen en het creëren van
een goede voetbalsfeer zal de basis moeten zijn voor een continue kwaliteitsverbetering. Deze
kwaliteitsverbetering zal, zoals eerder is beschreven, voor alle jeugdteams en in de toekomst voor
alle seniorenteams een niveauverbetering moeten betekenen. Uitgangspunt van het beleidsstuk is
dat alle leden de mogelijkheid krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Er zal dan ook voortdurend
controle moeten worden uitgeoefend op de goede uitvoering van het voetbaltechnische beleidsplan,
zowel op het voetbaltechnische als op organisatorisch vlak.
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