Senioren S.V. Eemnes, versie 26-04-2021
Inleiding
Voetbalclub S.V. Eemnes is een middelgrote vereniging met een beperkte, maar zeer enthousiaste,
seniorenafdeling. Het plezier in het voetbal is de drijfveer van de speler en de S.V. Eemnes probeert hierin te
faciliteren. Om het plezier te kunnen blijven garanderen zijn er veel vrijwilligers betrokken bij de
seniorenafdeling. Veel afspraken zijn gewoongoed geworden maar zijn nergens beschreven. Om daar enig
structuur in te kunnen brengen is in deze leidraad beschreven hoe we bij de S.V. Eemnes omgaan met de
senioren.
Deze leidraad is niet statisch, veranderingen zijn mogelijk, en mogelijk ook niet compleet.
Uitgangspunten
Bij Eemnes is er sprake van prestatie en recreatie voetbal. De selectie elftallen bij de heren zijn de elftallen 1 en
2. Vanaf het 3e is het recreatie.
Selectie (1e en 2e elftal)
Bij de selectie van S.V. Eemnes wordt er niet betaald aan de spelers. Er worden ook geen giften gedaan (denk
aan voetbalschoenen) en dienen contributie + kledingtoelage te worden voldaan. De selectie spelers draaien in
toerbeurt een (zaterdagochtend) bardienst. Hier wordt aan het begin van het seizoen een schema voor
gemaakt.
Outillage selectie
De selectie wordt door de club voorzien van kleding voor training en wedstrijd. Dit bestaat uit
wedstrijdkleding, inloopkleding, trainingskleding (zomer en winterkleding) en een voetbaltas. Daarnaast
wordt de selectie voorzien van eigen trainingsballen en trainingsmateriaal.
Budget selectie
De selectie krijgt per voetbaljaargang de beschikking over een budget ter vrije besteding van teamuitjes.
Budget wordt beheert door begeleiding selectie.
Recreatie elftallen
Ook bij de recreatie elftallen wordt er niet betaald aan de spelers. Ook hier worden geen giften gedaan (denk
aan voetbalschoenen) en dienen contributie + kledingtoelage te worden voldaan. De recreatie spelers draaien
in toerbeurt een (zaterdagochtend) bardienst. Hier wordt aan het begin van het seizoen een schema voor
gemaakt.

Outillage recreanten
De recreatie elftallen worden door de club voorzien van kleding voor de wedstrijd. Daarnaast worden de
recreatie elftallen voorzien van eigen trainingsballen en trainingsmateriaal.
Budget recreatie elftallen
De recreanten elftallen krijgen per team en per voetbaljaargang de beschikking over een budget ter vrije
besteding van de elftallen voor teamuitjes, het budget wordt beheerd door begeleiding elftal.
Samenstelling recreatie teams
Een recreatieteam bestaat uit maximaal 18 spelers. Het desbetreffende team mag zelf beslissen om meer
spelers in hun team op te nemen.
Gele en rode kaarten
De financiële boete van een verkregen gele of rode kaart zal door de verenging worden doorbelast aan de
desbetreffende speler of official.
Regeling te weinig spelers
Indien er op een speeldag te weinig spelers zijn in een bepaald senioren elftal zal dit eerst opgevangen dienen
te worden binnen de gehele seniorenafdeling. Indien dit betekend dat er een seniorenelftal terug getrokken
moet worden voor die speeldag dan dient dit een team in categorie B te zijn. De eventuele boete zal door de
vereniging gedragen worden. Mocht het probleem voor de speeldag op te lossen zijn middels jeugdspelers
dan dient de trainer van het desbetreffende elftal hiervan op de hoogte te worden gesteld door het bestuur.
Regeling incidenteel mee spelen van jeugdspelers met senioren
In overleg met speler en trainer van de desbetreffende speler.
Regeling vervroegde overgang van jeugdspelers naar senioren
In overleg met speler en de coördinator van de leeftijdscategorie. Het belang van de speler gaat boven het
belang van het jeugdteam waarin deze speelt. Dit volgens het principe dat een ieder dient te spelen op zijn
niveau.
Regeling overgang jeugdspelers naar senioren
Dit staat beschreven in het jeugdbeleidsplan.
Jong S.V. Eemnes
Er is geen vast Jong S.V. Eemnes team. Incidenteel kan er een wedstrijd vanuit de begeleiding van de selectie
worden vastgesteld indien deze daar reden toe ziet.
Technisch kader selectievoetbal
Hoofdtrainer
Assistent trainer 1e elftal
Hoofdtrainer 2e elftal
Keepertrainer
Assistent scheidsrechter 1e elftal
Teammanager 1e elftal
Teammanager 2e elftal
Algemene profielschets hoofdtrainer
Uitgangspunt is dat bij S.V. Eemnes een trainer vanuit de eigen gelederen wordt aangesteld, dan wel een
verleden heeft met de club. De voorkeur gaat uit naar een trainer in bezit van KNVB TC II diploma. Vergoeding
hangt af van dan geldende maatstaven. De hoofdtrainer bepaald de indeling van de selectieteams op de
speeldagen.
Algemene profielschets assistent trainer
Niet gehouden aan een trainersdiploma, de assistent is tevens iemand die vanuit de eigen gelederen van de
S.V. Eemnes komt. Vergoeding mogelijk indien deze in het bezit is van een trainersdiploma.

Algemene profielschets hoofdtrainer 2e elftal
Niet gehouden aan een trainersdiploma, hoofdtrainer 2e elftal is tevens iemand die vanuit de eigen gelederen
van de S.V. Eemnes komt. Vergoeding mogelijk indien deze in het bezit is van een trainersdiploma.
Keepertrainer
Niet gehouden aan een trainersdiploma, keeperstrainer is tevens iemand die vanuit de eigen gelederen van de
S.V. Eemnes komt. Vergoeding mogelijk indien deze in het bezit is van een trainersdiploma (bijvoorbeeld
KNVB Keeperscoach III).
Assistent scheidsrechter 1e elftal
Een assistent scheidsrechter dient minimaal 16 jaar te zijn en in het bezit van een BOS-diploma of het diploma
Verenigingsscheidsrechter. Eventueel aangevuld met cursus Assistent scheidsrechter (op kosten van de
verenging). Dit is een vrijwilligersfunctie.
Teammanager 1e elftal
Komt vanuit de eigen gelederen van de S.V. Eemnes. Dit is een vrijwilligersfunctie.
Teammanager 2e elftal
Komt vanuit de eigen gelederen van de S.V. Eemnes. Dit is een vrijwilligersfunctie.
Verzorger selectie
Op trainingsavonden en de wedstrijddag van de selectie is er een fysiotherapeut (in opleiding) aanwezig. De
fysiotherapeut kan op trainingsavonden gevisiteerd worden door de gehele vereniging waarbij de spelers van
de selectie voorrang hebben op niet selectiespelers. Vergoeding hangt af van dan geldende maatstaven.
Aanstelling hoofdtrainer
Het bestuur is verantwoordelijk voor de sollicitatie procedure.
Procedure contractverlenging trainers
Medio december van het lopende voetbalseizoen zal er met de trainers gesproken worden over
contractverlenging. Het gesprek wordt gevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De mening van
begeleiding en spelers worden meegenomen in het besluit.

