Jeugdvoetbal beleidsplan SV Eemnes 2021-2025
“Samen met plezier leren voetballen bij de opleider van de regio”
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Missie: Waar staan we als SV Eemnes voor.
De SV Eemnes wil een aantrekkelijke voetbalvereniging zijn. Daarbij staat voor
alle leden, actief en passief, plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop.
We combineren samen, plezier en leervermogen aan onze ambitie om de beste
voetbalopleiding binnen het Gooi- en Eemland te willen zijn.
Hoofddoelen binnen onze missie:
Invulling geven aan de
maatschappelijke verantwoordelijkheid
die we als vereniging hebben binnen de
gemeente Eemnes: sporten in
teamverband waarbij 'samen', 'sportief'
en 'met respect' de belangrijkste
kernwaarden zijn.

Voetbalplezier, jeugdopleiding en
voetbalkwaliteiten van onze
jeugdspelers continue en blijvend naar
een hoger niveau tillen.

Een voetbalvereniging zijn met een
goede uitstraling in de regio waarbij
sportief gedrag, normen en waarden,
binding tussen jeugdspelers en
vereniging vanzelfsprekend zijn.

Het jeugdbeleid is er -mede- op gericht
om groei van het aantal jeugdleden te
realiseren door middel van gerichte
werving van meisjes. Verder is de
doelstelling om in de bovenbouw meer
leden vast te houden.

Uitgangspunt voor de
voetbalontwikkeling is dat jeugdspelers
met veel plezier kunnen voetballen en
ongeacht hun niveau, in staat worden
gesteld het maximale uit hun talent te
halen.

we leveren een bijdrage aan het
terugdringen van de maatschappelijke
trend van de voortdurend toenemende
individualisering.
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Subdoelen binnen onze missie:

Ontwikkeling van een sportieve
houding, zowel op prestatief als
recreatief niveau.

Bevorderen van sportiviteit door een
kwalitatief en kwantitatief goede
begeleiding van trainers en leiders
gedurende de gehele jeugdopleiding.
Meer specifiek houdt dit in dat
trainers en leiders goed worden
toegerust om hier aan bij te dragen.

De onderlinge band van de jeugd te
bevorderen o.a. door het
organiseren van nevenactiviteiten.

Zorg te dragen voor een zo goed
mogelijke begeleiding op technisch
en sociaal vlak voor de spelers van
een jeugdteam of het individu, in
samenwerking met ouders, trainers,
leiders, bestuur, jeugdcommissie en
vrijwilligers.

We zijn een ondeelbare vereniging:
op een prettige en constructieve
wijze met elkaar samenwerken om
gestelde verenigingsdoelen te
realiseren.

Motivatie en betrokkenheid van alle
vrijwilligers bevorderen door
regelmatig overleg te voeren met de
verschillende geledingen.

Continue aandacht voor een goede
(onderlinge) verstandhouding tussen
leiders, trainers, jeugdspelers,
vrijwilligers en ouders/verzorgers.

Verhogen van het prestatieniveau
van de individuele speler door
enerzijds een verbetering van het
jeugdbeleid en anderzijds het
opbouwen van een kwalitatief en
kwantitatief zo sterk mogelijk
jeugdtrainers/leiders.

Verhogen van het collectieve
prestatieniveau, met voetballers uit
de eigen jeugdopleiding, van de
standaard jeugdteams richting een
brede seniorenselectie.

Op peil houden van het bestaande
(jeugd)ledenbestand en dan specifiek
in de doelgroep vanaf 15 jaar (JO 16).
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Visie: Waar gaan we als SV Eemnes voor.
De SV Eemnes wil naast het zijn van een aantrekkelijke en gezellige vereniging ook
gaan inzetten op meer sportieve ambities. We willen de volgende doelen in de
periode 2021-2025 bereiken, waarbij de technisch invulling wordt beschrijven in een
zogenoemd voetbal technisch beleidsplan. Dit plan zal een bijlage bij dit
hoofddocument gaan vormen.

Op voetbaltechnisch terrein
willen we groeien naar hoger
niveau en voor de trainers en
leiders naar voldoende
opleidingsmogelijkheden.

Samen met ouders, trainers,
leiders en het bestuur willen we
het spelplezier van de jeugd van
S.V. Eemnes verder verhogen.

De talenten uit het eerste,
tweede, 019 en 017 team spelen
vanaf 2021 éénmaal per maand
in de regionale 023 competitie.

Er is sprake van een verdere
opbouw van de bloeiende jeugden meisjesafdeling op basis van
het technisch beleidsplan.

De doorgroei van de jeugd naar
de senioren meer eenduidig en
gestructureerd laten verlopen en
faciliteren.

De jeugdtrainers van de
jeugdselectieteams beschikken in
2023 minimaal over een UEFA C
diploma.

Binnen jeugdrecreatieteams
biedt de SV Eemnes de
mogelijkheid tot het volgen van
een pupillen- of
juniorenopleiding bij de KNVB
aan.

We streven er tevens naar om de
aansluiting tot stand te brengen
tussen het meisjesvoetbal en het
damesteam dat in onze
vereniging actief is.

een verdere groei van het aantal
meisjes, we onderscheiden ons
door het meisjesvoetbal goed te
organiseren, te promoten en
daardoor interesse te wekken bij
meisjes in de regio.

We willen graag voor elke lichting
een meisjesteam om te komen
tot een optimale doorstroming
tussen de diverse lichtingen.

We beschikken in 2023 over een
looptrainer.

Keepers van de selectieteams
krijgen ten minste éénmaal per
week keeperstraining.

“in 2023 met het meidenvoetbal
het landelijke niveau bereiken”

Volledige technische scholing van
de onderbouw is in 2024
gerealiseerd.

Iedereen op zijn/haar niveau
uitgedaagd wordt om zich
maximaal als voetballer te
ontplooien. Ontwikkeling van het
individu staat voorop.

Een strakke en heldere
organisatie waarin een optimale
communicatie centraal staat.

Vanaf het seizoen 21-22 worden
teams vanaf de onderbouw
zoveel mogelijk gemixt.

In 2023 behalen we het niveau
van een KNVB gescertificeerde
opleidingsclub.

Het verbeteren van de
coachfunctie

De selectieteams bovenbouw
(016 tot en met 023) spelen in
het seizoen 2023-2024 minimaal
1ste klasse.

Voetbaltechnisch beleidsplan SV Eemnes 2021-2025
Craats, Wim van der/030921/versie 0.99.

Normen en waarden: Dit zijn binnen onze missie en visie onze normen en waarden
De SV Eemnes biedt leden, spelers, vrijwilligers, ouders, supporters en sponsoren
een omgeving waar plezier, beleving en trots voorop staan. We handelen naar onze
normen en waarden, of dat nu op recreatief of prestatief niveau is.

Het hebben van goede relaties
met belanghebbende partijen.

Een positief imago.

Het hebben en onderhouden
van een financieel gezonde
organisatie.

De juiste mensen op de juiste
plek.

Het open blijven staan voor de
wereld om ons heen.

Met plezier samen leren
voetballen.

Sportief gedrag binnen en buiten
de velden centraal staat.

Sociale cohesie, een club waar
iedereen zich thuisvoelt als
essentieel wordt beschouwd.

Een representatieve en veilige
accomodatie, die optimaal
wordt ingezet.

Vrijwilligers, spelers, begeleiding
en supporters op alle niveaus
dienen respect te tonen voor
elkaar, de tegenstander en de
arbitrale leiding.

Ons clubhuis is een prima
ontmoetingsplek.

We bieden sponsoren een
netwerkplatform om een winwinsituatie te creëren.

We willen zowel intern als
extern op een duidelijke wijze
communiceren.

Als middelgrote
voetbalvereniging zijn wij ons
bewust van onze
maatschappelijke
verantwoordelijkheid en willen
wij deze verantwoordelijkheid
ook nemen.

We dragen onze
maatschappelijke betrokkenheid
uit.

We willen herkenbaar zijn en
blijven binnen de Eemnesser
gemeenschap en de regio.

De SV Eemnes heeft een sterke
binding met de gemeenschap en
koestert haar vrijwilligers uit
diezelfde gemeenschap.

De SV Eemnes onderhoudt
goede relaties met alle
belanghebbende partijen om
wederzijdse doelstellingen te
kunnen behalen.

Wij zijn een bruisende
vereniging, die volop in
beweging is en op zoek naar
constante verbetering

In onze visie zijn wij er voor
elkaar in goede en slechte tijden.

We vloeken niet.

We gebruiken geen fysiek,
mentaal of verbaal geweld.

Discriminatie, rascisme pesten
worden niet getollereerd. Extra
aandacht is hierbij voor gebruik
sociale media

Op het complex wordt alleen
gerookt en alcohol gebruikt waar
dat is toegestaan
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Strategie: onze missie is helder, onze doelen zijn helder geformuleerd in een visie,
evenals onze normen en waarden. Hoe willen we deze werkelijkheid laten worden.
De SV Eemnes wil haar missie, visie en strategie, met in acht name van de
gestelde normen en waarden realiseren via een duidelijke en herkenbare
organisatie. Kern vormt de jeugdcommissie, die bestaat uit een hoofd
voetbalzaken en een aantal coördinatoren.
In een organigram ziet dat er als volgt uit

Hoofd voetbalazken en
opleidingen

Coördinator
bovenbouw
Coördinator
middenbouw
Coördinator
onderbouw

Coördinator
meisjes
Coördinator
keepers
Coördinator
algemene zaken
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Hoofd jeugd voetbalzaken en opleidingen
Per 1 juli 2021 is de functie van Hoofd jeugdvoetbalzaken en -opleidingen
binnen de SV Eemnes geïntroduceerd.
Profiel
Werkt binnen al zijn/haar taken nauw samen met de coördinatoren en stemt
af met het bestuurslid voetbalzaken. Met hem/haar en de verantwoordelijke
voor het vrouwenvoetbal vormt hij het technisch hart binnen de SV Eemnes.
Is eindverantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Heeft een duidelijk
regisserende rol. Is vanuit zijn/haar rol zichtbaar binnen de vereniging.
Taken
Vertaalt de missie en visie
in beleid, praktische en
pragmatische acties.

Implementeert, evalueert
en stelt bij.

Beschikt over goede
communicatieve
vaardigheden.

Is in staat om
voortgangsgesprekken te
voeren en vervolgstappen
in gang te zetten.

Heeft naast voetbal
technisch inzicht een
pedagogische
achtergrond.

Stel trainers aan en heeft
ervaring in het begeleiden
en beoordelen van
trainers en spelers.

Opstellen, bewaken en
uitdragen van een voetbal
technisch beleidsplan

Bewaken van de leercirkel
via implementeren,
bewaken, evalueren en
bijstellen.

Het richten, inrichten en
verrichten van het voetbal
beleid binnen de SV
Eemnes.

Ontwikkeling van
talentherkenning

Het bezoeken van
wedstrijden en trainingen

Zorgt voor een veilig en
sportief
ontwikkelingsklimaat.

Bewaken van het
voetbaltechnisch kader.

Het (door) ontwikkelen
van de jeugdopleiding.

Het ontwikkelen via
passende opleidingen,
aansturen van en
zorgdragen voor behoud
van (jeugd)trainers.

Eeindverantwoordelijk
voor selectiebeleid en
daaruit voortvloeiend de
teamindelingen.

Verzorgt de public
relations en is
woordvoerder van de
jeugdcommissie

Maakt problemen
bespreekbaar en adviseert
c.q. corrigeert waar nodig.

Stimuleert dat
doelstellingen en actuele
informatie over de jeugd
van S.V. Eemnes gedeeld
wordt.

Organisatie
trainers/leiders avonden
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Coördinatoren
Werken binnen de jeugdcommissie nauw samen met de andere
coördinatoren en het hoofd jeugdvoetbalzaken en opleidingen.
Taken
Is aanspreekpunt voor
trainers, leiders en ouders
voor zaken die niet direct
voetbal gerelateerd zijn.

Bewaken van het trainen en
begeleiden van jeugdspelers
en jeugdteams in de geest van
de voetbalvisie van S.V.
Eemnes

Juiste en tijdige communicatie
en aanspreekpunt naar
jeugdleden en
ouders/verzorgers.

Een veilig en sportief
ontwikkelingsklimaat.

Stimuleren van sociale
binding tussen enerzijds
jeugdleden en
ouders/verzoekers en
anderzijds S.V. Eemnes.

Het (door) ontwikkelen van de
jeugdopleiding.

Het aanbieden van passende
opleidingen, aansturen van en
zorgdragen voor behoud van
(jeugd)trainers.

Selectiebeleid en daaruit
voortvloeiend de
teamindelingen.

Heeft oog voor
talentherkenning en komt
met voorstellen.

Stimuleert trainers en
leiders te komen tot
nevenactiviteiten.

mede opstellen en bewaken
van de jaarkalender (AL).

Contacten met de KNVB (AL).

Aanspreekpunt voor de
Activiteitencms (AL).

Aanspreekpunt
vertrouwenspersoon.

Stimuleren schrijven
wedstrijdverslagen e.d.

Technisch overleg ten
behoeve van het ontwikkelen
en uitdragen van technisch
beleid, vaardigheden en
teamindeling.

Voeren van 10 minuten
gesprekken.

Verantwoordelijk voor het
tijdig aanstellen van
jeugdtrainers, leiders.
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Trainers:
Een selectie trainer (ST) is in bezit van KNVB UEFA C/TC III diploma. Hij/zij traint
het eerste selectie team en begeleidt samen met de betreffende coördinator
en de HJO de trainers van overige teams per niveau vanaf de JO23 tot en met
CL inclusief meisjes teams.
De taken

Aanbieden van oefenstof in de
vorm van een trainingsjaarplan
met oefeningen voor een
geheel voetbalseizoen (ST).

Bijdrage leveren aan het
opstellen, communiceren en
monitoren van het technische
jeugdbeleid. (ST).

Draagt
medeverantwoordelijkheid
voor het tijdig vaststellen van
de teamindelingen aan het
einde van het lopende
voetbalseizoen.

voert regelmatig overleg met
de HJO en de coördinator.

In samenwerking met de HJO
en coördinator ontwikkelen
van visie en meerjarenbeleid
voor het
jeugdvoetbal binnen de SV
Eemnes (ST)

Trainen en begeleiden van
jeugdspelers en jeugdteams in
de geest van de voetbalvisie
van S.V. Eemnes.

Juiste en tijdige communicatie
en aanspreekpunt naar
jeugdleden en
ouders/verzorgers.

Stimuleren van sociale binding
tussen enerzijds jeugdleden en
ouders/verzorgers en
anderzijds S.V. Eemnes.

Trainingsmaterialen gebruiken
die zijn afgestemd op en
bedoeld voor
leeftijdscategorie.

Opruimen van materialen na
afloop van een training en/of
wedstrijd.

Uitgangspunt: met plezier,
samen leren voetballen.

Gedraagt zich als een
vertrouwenspersoon richting
jeugdspelers (denk hierbij aan
geheimhouding).

Besteedt aandacht aan
gemaakte afspraken (afspraak
= afspraak).

Is consequent.

Is redelijk in eisen ten aanzien
van de tijd, de energie en het
enthousiasme van de spelers
(zij hebben ook andere
interesses).

Vermijdt dat spelers worden
voorgetrokken, ook de minder
goede spelers hebben recht op
aandacht en speeltijd tijdens
wedstrijden.

Stimuleert om een
wedstrijdverslag te schrijven
voor op de website.

Neemt geen risico’s bij het
bepalen of een geblesseerde
speler wel of niet kan spelen.

Zorgt dat in alle situaties de
veiligheid boven alles gaat.

Houdt toezicht op kleedkamers
en is ervan overtuigd dat deze
netjes en opgeruimd worden
achtergelaten
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De Spelers:
Wat verwachten wij van spelers

Niet vloeken.

Sportiviteit (Fair Play).

Iedereen heeft naar
elkaar een
voorbeeldfunctie.

Fatsoenlijk gedrag.

Respect naar iedereen.

Geen fysiek, mentaal of
verbaal geweld.

Geen discriminatie,
rascime of pestgedrag.

Zorgvuldige omgang
met materiaal en
kleding.

Bedanken
scheidsrechter.

Feliciteren
tegenstander en succes
wensen.

Schoonmaken
kleedruimte.

Opruimen
trainingsmaterialen.
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De ouders:
Wat verwachten wij van ouders
Denk eraan dat het kind
voor eigen plezier
deelneemt aan
trainingen en
wedstrijden.

Zorg hierbij dat het kind
altijd op tijd aanwezig
is.

Moedig uw kind aan
om volgens de
spelregels te werken.

Leer uw kind dat
winnen belangrijk is
maar niet ten koste van
alles.

Laat trainen en het
leiden van het spel over
aan het
jeugdtrainers/leiders.

Erken de waarde en het
belang van alle
vrijwilligers.

Stel u positief op indien
een beroep op
ouders/verzorgers
wordt gedaan om
ergens mee te helpen.

Tijdens de training en
bij een wedstrijd
bevindt u zich achter de
omheining van het veld.

Bij problemen naar de
juiste persoon stappen
en bespreekbaar
maken.

S.V. Eemnes heeft een
huishoudelijk
reglement, deze geldt
voor ieder lid.

Plezier gaat voor
presteren.

Moedig aan, maar
coach niet mee!

Moedig alle kinderen
aan, niet alleen die van
jezelf!

Geef zelf het goede
voorbeeld!

Laat je kind zijn of haar
sport zelf beleven!
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Afspraken
Naast het hebben van een missie, visie, strategie en normen en waarden is het
goed om een aantal zaken vast te leggen in een afspraak, waar we ons aan
houden. Hieronder de belangrijkste

De jeugdcommissie heeft het
mandaat van het bestuur van S.V.
Eemnes om alle technische zaken
voor de jeugd te behandelen en
hierover beslissingen te nemen.

Talentvolle spelers kunnen worden
“doorgeschoven” naar hogere
jeugdteams.

Wanneer in een bepaalde
leeftijdscategorie een dusdanig
aanbod is van spelers, of het
noodzaak is een speler met mindere
kwaliteiten toch hoog te moeten
indelen heeft de betrokkene recht op
spelen.

Met de speler die in een lager
(selectie) team ingedeeld wordt, zal
een individueel gesprek worden
aangegaan door de trainer.

het coachen is in handen van slechts
één persoon: de trainer/coach, die
ook de besprekingen verzorgt.

Wedstrijdresultaat: de primaire
uitgangspunten, voetbalplezier en
individuele ontwikkeling van de
spelers, maken het wedstrijdresultaat
van ondergeschikt belang.

Elke leeftijdscategorie - per
leeftijdscategorie trainen de teams
zoveel als mogelijk op dezelfde
tijdstippen en bij voorkeur/ zo
mogelijk ook op hetzelfde
trainingsveld - dient minimaal twee
maal per week te kunnen trainen.

Na het behalen van het UEFA C/TC 3
diploma verplicht de trainer zich om 2
jaar trainingen te verzorgen. Bij het
niet voldoen aan deze eis vindt naar
rato terrugbetaling plaats.

Voor het werven van de
scheidsrechters geldt dat jeugdleden
zoveel mogelijk wordt gestimuleerd
om op jongere leeftijd te starten met
het fluiten van jeugdwedstrijden.

Jaarlijks is er aandacht voor het
verlenen van dispensatie(s)

Binnen de vereniging S.V. Eemnes
geldt het belangrijke uitgangspunt dat
jeugdteams en de
jeugdtrainers/leiders elkaar onderling
helpen.

Indien een team speler(s) tekort
komt, nadat gebleken is dat de leiders
er onderling niet uitkomen, dan
bepaalt de jeugdcommissie welke
speler wordt afgestaan aan een ander
team. Hierbij zal afstemming met de
betreffende leider en speler worden
gezocht.

De speler die een ander team gaat
helpen moet speeltijd (minimaal: 50%
van de wedstrijdtijd, geldt niet voor
selectie teams) krijgen.

De jeugdcommissie zal in overleg met
de jeugdtrainers/leiders nagaan of er
behoefte bestaat aan nieuw
materiaal. Denk hierbij o.a. aan
ballen, trainingshesjes, pionnen en
afbakeningshoedjes.

Toernooien worden georgansieerd
door de jeugdcommissie.

Voor het regelen van
vriendschappelijke wedstrijden zijn de
trainers zelf verantwoordelijk, zie ook
de spelregels op de site
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