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Inleiding
Kleine Sluis is een sportvereniging in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon. In de
vereniging zijn een aantal sportdisciplines ondergebracht, waaronder veldvoetbal,
handbal en zaalvoetbal. De laatste jaren heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een
middelgrote vereniging met een regionale functie.
Door de laatste jaren sterk toegenomen mobiliteit en verbeterde mogelijkheden om vrije
tijd te besteden dient de vereniging een sterk toegevoegde waarde te hebben voor de
leden. Dit betekent dat er zowel aan de clubbeleving als aan de individuele beleving van
de sport invulling dient te worden gegeven.
Dit jeugdbeleidsplan fungeert als leidraad met duidelijke doelen voor de aanpak voor de
komende vier jaren; wat willen we bereiken, wat zijn de doelstellingen voor de komende
vier jaren en hoe gaan we deze bereiken? Het technisch beleidsplan is de uitwerking van
de doelstellingen die gericht zijn op de technische uitvoering van deze doelen. Dit is in
een afzonderlijk document opgenomen.
Een plan werkt alleen als er uitvoering aan wordt gegeven, waarbij belangrijk is dat een
ieder die daaraan zijn of haar bijdrage levert voor dezelfde doelen gaat en bereid is
samen te werken om deze te bereiken. Daarbij past een proactieve houding en de
bereidheid om van elkaar te leren. Bij elke rol past weer een ander profiel van kennis en
vaardigheden. Taakduidelijkheid en rolvastheid is hierin een belangrijk gegeven.
Dit Jeugdbeleid is een werkdocument. Jaarlijks zullen de doelen en de manier van
werken geëvalueerd worden in de jeugdcommissie en eventueel worden bijgesteld. De
input van leiders en trainers wordt (via HJO) gewaardeerd. Eventuele wijzigen delen wij
met leiders en trainers via de L&T vergaderingen en via de website.
Proces
November 2017
Opdracht vanuit bestuur voor nieuwe jeugdcommissie
28 November 2017 Aanstelling nieuwe leden
December 2017
Doornemen bestaand beleid en voorbereiden workshop
3 Januari 2018
Januari 2018
Februari 2018
16 Februari 2018
27 Maart 2018

Workshop Leiders en trainers
Uitwerken van de workshop
Opstellen nieuwe contouren Jeugdbeleid
Terugkoppeling van de workshop / beleid in L&T vergadering
Definitieve versie vastgesteld in vergadering jeugdcommissie

Mei 2018
April 2019

Implementatie Jeugdbeleid in jeugdafdeling veldvoetbal
Beleidsaanpassingen
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Wie zijn we, waar staan we voor en wat willen we bereiken?
De jeugdafdeling veldvoetbal heeft de laatste jaren onder andere te maken met een
enorme groei van jeugdleden, een veranderende samenleving waarin (jeugd) voetbal niet
meer een vanzelfsprekendheid is, en hogere eisen door de (jeugd)leden en hun ouders
aan de kwaliteit van de organisatie.
Mede door deze ontwikkeling is er behoefte aan een koers voor de komende vier jaar,
om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten om te kunnen antiperen op wat de
samenleving vraagt. Deze koers, met concrete en meetbare doelen, wordt omschreven
in dit Jeugdbeleid 2018-2022.
Voor ultieme voetbalbeleving
De missie van onze jeugdafdeling is “kinderen met veel plezier, in een veilige
leeromgeving, beter leren voetballen… ”. Kleine Sluis vervult binnen de regio een sociale
en maatschappelijke functie waarbij elk kind welkom is, ongeacht het niveau.
Het streven is om ieder kind een prettige tijd te laten beleven binnen de vereniging
waarbij sportieve ambities worden nagestreefd.
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Doelstellingen
De doelstellingen zijn gericht op de drie speerpunten: Spelniveau, Kwaliteit en
Spelplezier:

Jaarlijks zullen de doelstellingen worden geëvalueerd in de jeugdcommissie en eventueel
worden bijgesteld.
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Hoe gaan we ons organiseren?

PRINCIPES






Trainer/coach is verantwoordelijk voor team en eerste aanspreekpunt voor ouders.
1 van de trainers van de teams kan de rol van Hoofd Jeugdtrainer (HJT) vervullen (KNVB
gediplomeerd, bij hoge uitzondering kunnen we afwijken van de gestelde diploma norm indien
gediplomeerde trainer niet voorradig en/of niet gediplomeerde trainer een aantoonbaar
geschikter kandidaat is.
Hoofd Jeugdopleiding (HJO) kan als vaste trainer worden ingezet, mogen een training van elk
jeugdteam begeleiden om extra vaardigheden aan te leren.
Hoofd Jeugdopleiding (HJO) kunnen ervoor kiezen om circuittraining in te zetten.

Heldere overleg en communicatiestructuren
De uitvoering van de doelen en het beleid en de jeugdvoetbal opleiding moet natuurlijk
geborgd worden en daar waar nodig worden aangepast. Dit vraagt om regelmatig
overleg tussen alle geledingen binnen de jeugdafdeling van Kleine Sluis. Het streven is
om me enige regelmaat een gast (spreker) uit te nodigen om te inspireren of om
iedereen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen.
Vertrouwenspersonen
Kleine Sluis wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met
voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. De praktijk binnen diverse
sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij
grensoverschrijdend gedrag niet altijd kon worden voorkomen. Dat is dan ook één van de
redenen waarom we twee vertrouwenspersonen gaan aanstellen. Zij zullen fungeren als
een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen
de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.
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Overleg Coördinatoren
Wie

Hoofd jeugdtrainers (O18/19, O16/17, O14/15, O11/12, O7/10, CMO) en
Hoofd Jeugdopleidingen.

Wanneer

Eenmaal per 6 weken.

Doel

Leerdoelen en thema’s- afstemming en uitvoering van het Jeugdvoetbal
Beleidsplan (JVBP). Toetsing van de gestelde (leer) doelen en
teamindelingen en het ondersteunen van de coördinatoren bij het
uitvoeren van hun taak.

Leiders en trainers bijeenkomsten
Wie

Leiders, Trainers, Begeleiders en Grensrechters (een ieder die bezig is in
de coaching, training en begeleiding van jeugdleden.

Wanneer

Eenmaal per 6 weken

Doel

HJO’s plannen, leiden en geven invulling m.b.t. de 3 taakgebieden:
WEDSTRIJD Coachen tijdens wedstrijden
TRAINING Gericht op realiseren spelbedoeling
BEGELEIDING Begeleiden van spelers

Overleg Technische-staf
Wie

Technische-staf

Wanneer

Elke maand.

Doel

Bewaken van de uitvoering en (door-) ontwikkeling van het Jeugdvoetbal
beleid (JVBP).

Overleg Jeugdzaken + HJO’s
Wie

Jeugdzaken en HJO's.

Wanneer

Elke maand.

Doel

Voortgang bewaken van de uitvoering van het Jeugdbeleid en relevante
jeugdvoetbalzaken.
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Algemene ledenvergadering (ALV)
Wie

Alle leden (eventueel met ouders en verzorgers).

Wanneer

Eén per jaar.

Doel

Informeren van leden en overige belangstellenden, vergroten
betrokkenheid bij de club in het algemeen en jeugdvoetbal in het
bijzonder. Bestuurlijke verantwoording afleggen aan de leden.
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Regels en afspraken
Er is een gedragscode, waarin de waarden en normen voor leden van sv. Kleine Sluis
zijn vastgelegd. Van een ieder wordt verwacht deze te zullen nakomen en zo nodig
elkaar hier op aan te spreken. Deze gedragscode is te vinden op
http://kleinesluis.nl/Informatie/Vereniging/Gedragsregels/
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