
 

Voetbalvereniging s.v. TEC Sportpark ‘’De Lok’’ Laan van Westroijen 5 4003 AX Tiel              

 

1  

 

Algemeen Jeugdbeleidsplan 

Voetbalvereniging s.v. TEC 

 

 
Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voetbalvereniging s.v. TEC Sportpark ‘’De Lok’’ Laan van Westroijen 5 4003 AX Tiel              

 

2 Voorwoord 
Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. 
In dit plan delen wij de missie en visie van s.v. TEC met u, alsmede de doelstelling van de 
jeugdafdeling. Aan bod komen ook zaken als organisatiestructuur, voorwaarden en huishoudelijke 
regels.  
 
Voetbaltechnische zaken vindt u in de afzonderlijke technische jeugdbeleidsplannen. De Technische 
Jeugdcommissie van s.v. TEC heeft naast een algemeen technisch plan ook per leeftijdscategorie een 
plan opgesteld. 
 
Aanleiding 
Gedurende een aantal jaren wordt er binnen onze vereniging op diverse fronten gediscussieerd 
over het jeugdbeleid van s.v. TEC zowel op voetbaltechnisch als ook organisatorisch gebied. Er zijn 
in het verleden meerder aanzetten voor het jeugdbeleid gegeven met als resultaat de situatie zoals 
hij nu in februari 2015 is. 
 
Gebleken is uit vele gesprekken dat er behoefte is aan verandering en veel meer duidelijkheid op 
zowel organisatorisch als voetbaltechnisch gebied. 
Dit heeft geleid tot het opzetten en uitwerken van dit Jeugdbeleidsplan voor  s.v. TEC. 
In dit  Jeugdbeleidsplan beschrijven we de situatie zoals wij als  s.v. TEC willen handelen de komende 
jaren. 
 
Het plan is opgesteld door het hoofdbestuur, de jeugdvoorzitter, de hoofd trainer  en bestuurslid 
Technische zaken van s.v. TEC.  Een jeugdkaderbijeenkomst in februari-maart 2015 1moet dit plan 
goedkeuren en tot uitvoering gaan brengen. 
Het motto van dit alles moet zijn dat wij weer TROTS op onze club kunnen en willen zijn. 
Door  SAMEN te WERKEN  aan gestelde doelen zal de saam horigheid  groeien en kunnen wij streven 
naar perfectie van dit plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Inmiddels is dit plan goedgekeurd tijdens de trainersvergadering van 12 februari 2015 
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1. Inleiding 
 
Dit jeugdbeleidsplan van s.v. TEC betreft de algemene lijn zoals wij die als jeugdafdelingen willen 
hanteren. Dit is niet echt gebonden aan een tijd, zodat dit algemene beleidsplan geen termijn heeft 
zoals te doen gebruikelijk bij beleidsplannen. 
 
Waarom een jeugdbeleidsplan? 
Een jeugdbeleidsplan vormt een leidraad voor het bestuur/jeugdcommissie, begeleidend kader en 
openheid naar de leden (ouders/verzorgers). 
In een jeugdbeleidsplan wordt verantwoording gegeven voor de doelen die s.v. TEC stelt ten aanzien 
van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. 
Een jeugdbeleidsplan geeft houvast aan kaderleden en geeft inzicht in de organisatie van de afdeling 
jeugd van de voetbalvereniging s.v. TEC. 
s.v. TEC is op deze wijze minder kwetsbaar bij wegvallen van kaderleden.  
 
2. Missie en visie 
 
2.1 Missie 
De missie en visie van het jeugdbeleidsplan is zeer algemeen en ruim geformuleerd, namelijk: 
" De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van het 
Voetbal spel in al zijn vormen". 
 
2.2 Visie 
De visie geeft weer hoe s.v. TEC zich in zijn omgeving en naar zijn leden toe wil presenteren. Door 
het volgen van deze visie of doelstellingen wordt gewaarborgd dat de aanwezige, zo voor s.v. TEC 
kenmerkende, cultuur te allen tijden zal blijven bestaan. 
 
De visie van s.v. TEC kent de volgende pijlers: 

 De vereniging stelt zich ten doel om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden 
             het voetbalspel te spelen, dit kan zowel recreatief als prestatief; 

 Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid aanwezig te zijn. 
               Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend voor s.v. TEC en draagt bij in het behoud en de 
               uitbouw van het ledenaantal; 

 De jeugd is binnen de vereniging een van de belangrijkste pijlers. De vereniging stelt zich ten 
               doel in Tiel een dusdanige uitstraling te hebben dat de jeugd graag bij s.v. TEC wil 
               komen en blijven voetballen; 

 De vereniging stelt zich ten doel om in de toekomst met een aantal eigen opgeleide spelers  
               prestatievoetbal te bedrijven op het hoogst haalbare niveau.  

 De vereniging zal een actief vrijwilligersbeleid voeren. Binnen s.v. TEC dient de activiteit 
               ervaren te worden als nuttig en zinvol. 

 Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat ten alle tijden 
               sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in 
               overeenstemming met de financiële richtlijnen van het HOOFDBESTUUR. 

 De vereniging streeft waar nodig naar een constructieve samenwerking met andere 
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               sportverenigingen in Tiel. Deze samenwerking zal te allen tijden verlopen met behoud 
               van eigen imago en identiteit. 
 

 
3. Algemene doelstellingen jeugdbeleid 
Binnen onze vereniging geldt het welluidende motto: 
s.v. TEC, waar plezier en prestatie samenkomen! 
Dit motto vertaalt zich (o.a.) in de doelstelling die wij als vereniging hebben. 
 
3.1 Doelstelling 
 
s.v. TEC stelt zich ten doel: 

 Zoveel mogelijk voetbalplezier bieden voor iedere jeugdspeler 

 Iedere jeugdspeler ontwikkelkansen bieden om zijn eigen "voetbaltop" te halen. 

 Met een evenwichtige teamsamenstelling deel te nemen aan de KNVB-competitie. 

 Om uiteindelijk een 'kweekvijver' te zijn voor het seniorenvoetbal en leden ook in de 
toekomst actief te laten blijven binnen de vereniging. 

 Dat dit plezier wordt bereikt, doordat de leden voetballen in een team dat speelt op een zo 
               eerlijk, gelijkmatig en evenwichtig mogelijk niveau.  
 
Hierdoor zullen leden zich binnen de vereniging thuis en op hun plaats voelen en is er de breedst 
mogelijke voorwaarde gecreëerd om leden te behouden voor de toekomst. Dit mede gezien het feit, 
dat deze groep spelers de basis is, waar s.v. TEC in de toekomst hun continuïteit uit zal moeten halen. 
 
3.2 Normen & waarden 
 
Als voetbalvereniging staan we midden in de maatschappij. Veel kinderen zijn 3 keer per week 
aanwezig op de velden voor trainingen, wedstrijden en voor de sociale contacten. Dat is een 
flink deel van hun vrijetijdsbesteding. In de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen speelt het 
verenigingsleven dan ook een belangrijke rol. Dat brengt voor alle kaderleden een speciale 
verantwoordelijkheid met zich mee. Vooral voor de jongste kinderen zijn de volwassenen erg 
belangrijk in het beïnvloeden van gedrag. Vanaf het voortgezet onderwijs wordt de rol van 
leeftijdgenoten geleidelijk belangrijker. De jeugdcommissie van s.v. TEC is daarom van mening dat we 
vroeg moeten beginnen met uitdragen van 'onze' normen en waarden.  
 
Enkele voorbeelden van waarden en normen die door s.v. TEC moeten worden uitgedragen: 
 

 Alle kinderen zijn even belangrijk. We moeten een aantrekkelijke voetbalvereniging zijn voor 
alle kinderen, ongeacht hun talent voor sport.  

 Respect voor je medemens. We stimuleren sportief gedrag en bestrijden pestgedrag in de 
breedste zin van het woord. Hieronder valt ook respect voor scheidsrechters en coaches.  

 Negatieve reacties van ouders en publiek keuren we af. Kaderleden wordt gevraagd waar 
               nodig handelend op te treden. 
  
3.3 Dialoog met de jeugdleden 
 
Jeugdleden weten zelf heel goed wat ze wel en niet willen. We moeten ons daarom luisterend 
opstellen naar de jeugd. Het is ook goed mogelijk om, zoals bij veel verenigingen gebeurt, de jeugd 
te laten participeren in de activiteiten. Ook het coachen en trainen vraagt om afstemming tussen de 
jeugd en het kader, want alleen samen is het mogelijk om prestaties te leveren. 
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3.4 Gezondheid en blessures 
 
Voetbal is een gezonde sport waar veel beweging in zit. Vooral nu blijkt dat veel kinderen kampen 
met overgewicht als gevolg van te weinig beweging, kan de sport een belangrijke rol in de 
gezondheid van de kinderen spelen. Regel 1 in de sport is: alleen sporten als je fit bent! Pijnvrij 
sporten is het uitgangspunt. Respect voor het lichaam van de spelers staat voorop, niet het resultaat. 
 
3.5 Dialoog met de ouders/verzorgers 
Het is in ieders belang om direct vanaf het moment van aanmelden de ouders te voorzien van 
informatie. Kaderleden dienen zich bewust te zijn van een communicatieve taak rechtstreeks naar 
de ouders/verzorgers, zonder altijd dit via de kinderen te willen doen. Zij informeren betrokken 
waar nodig over voetbaltechnische en organisatorische zaken. 
Tevens beschikt s.v. TEC over een website vol informatie. 
Jaarlijks worden er een of meer ouderavonden georganiseerd (met altijd een bepaald thema). 
 
3.6 Informatievoorziening 
Gedurende het seizoen hebben de jeugdleden, ouders/verzorgers en andere betrokkene de 
mogelijkheid om via de websites van s.v. TEC (en/of haar individuele teams) op de hoogte te 
blijven van allerlei ontwikkelingen binnen de vereniging.  
 
4. Organisatiestructuur 
 
4.1 Organisatie Jeugdkader s.v. TEC 
 
De Jeugdcommissie draagt verantwoordelijkheid voor alles wat er zich binnen de jeugd afspeelt, dus 
ook binnen het technische beleid. Het ontwikkelen van dat beleid en de zorg voor de uitvoering 
wordt gedelegeerd aan de jeugd coördinator(s). 
Deze JC’s werken nauw samen met  het bestuurslid Technische Zaken en bewaken het 
jeugdbeleidsplan in zijn breedste zin. De JC’s en het bestuurslid Technische zaken informeert de 
jeugdcommissie over alles wat er speelt binnen de jeugd afdeling. 
 
4.2 Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de vereniging. In de 
Jeugdcommissie zitten zowel de organisatorische als technische bestuurs- en commissieleden. 
De jeugdcommissie staat onder leiding van de jeugdvoorzitter (bestuurslid Jeugdzaken). Daarnaast 
maken deel luit van de Jeugdcommissie: 

 Bestuurslid Technische Zaken 

 Jeugdcoördinatoren 

 Organisator(s) toernooien, zaalvoetbal, slotdag etc. 
Uitvoering aan het jeugdbeleid wordt gegeven door de jeugdcommissie samen met de 
jeugdelftalleiders en -trainers. 
 
4.3 Taken van de voorzitter Jeugdcommissie 

 Vertegenwoordigen jeugd in het algemeen bestuur 

 Voorzitten van de vergaderingen van de jeugdcommissie 

 Draagt zorg dat het jeugdbeleidsplan zoals voorgeschreven wordt uitgevoerd 

 Toezien op uitvoeren taken door leden van de jeugdcommissie 
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 Verzorgen van nevenactiviteiten 

 Gespreksleider bij conflicten welke niet door de JC zijn opgelost 

 Contacten onderhouden met andere (Betuwe) verenigingen 

 Coördinatie van verstrekken van kleding en materialen. 
 
4.4 Taken van de jeugdcoordinatoren (JC's) 
 

 Zorgdragen voor een goede organisatie in en rondom de jeugdelftallen 

 Het vinden van jeugdleiders voor de jeugdelftallen 

 Aanspreekpunt voor, -leiders, -spelers en ouders 

 Observeren van elftal-/teamleiders en spelers tijdens wedstrijden en/of trainingen 

 Het verstrekken van informatie aan TJC'en, elftal-/teamleiders en trainers 

 Gespreksleider bij conflicten tussen spelers (en/of ouders) en leiding van de teams 

 Het organiseren en voorzitten van periodieke vergaderingen met elftal-/teamleiders, 
eventueel met de TC'en. 

 
4.5 Taken van de Technische Jeugd Coordinatoren (TC) (nog niet invullen) 
 
Voor het technische jeugdbeleid plan binnen s.v. TEC ligt de verantwoordelijkheid bij de 
Technische Jeugd Coördinatoren. Samen met het bestuurslid Technische zaken dienen de TJC'en dit 
uit te stippelen en indien nodig bij te sturen. De belangrijkste taak is om ervoor zorg te dragen dat er 
een logische lijn en continuïteit ontstaat in de opleiding en oefenstof van de F-pupillen tot en met de 
A-junioren. Dit moet gebeuren binnen de doelstellingen en uitwerkingen van de technische 
beleidsplannen. 
 
4.6 Taken van de elftal-teamleiders 
 
Goede elftal-/teamleiders zijn noodzakelijk en moeten het technisch jeugdplan positief ondersteunen 
en uitvoeren. Taken van de elftal-/teamleiders zijn: 

 Aanspreekpunt zijn voor ouders en spelers 

 Het doorgeven van informatie aan de spelers en trainer 

 Het ontvangen van de bezoekende vereniging, scheidsrechter en het afhandelen van het 
wedstrijd- cq uitslagenformulier 

 Het zorgdragen voor correct gedrag in de kleedkamers 

 Het zorgdragen dat de kleedkamers schoon achter gelaten worden 

 Het zorgdragen voor correct gedrag "uit en thuis" in en om het veld 

 Het zo nodig houden van "elftal-/teamvergaderingen" en het terugkoppelen van die 
vergaderingen naar de JC'en en TJC'en 

 Het mede organiseren van de seizoens afsluiting van het team/elftal 

 Het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden (rijschema) 

 Opstellen van wasschema, zorg dragen voor waardevolle spullen 

 Intact houden van materialen, tenues, ed. 
 
4.7 Taken organisator toernooien, zaalvoetbal, slotdag, vrijwilligersdag etc.  
 
Alle jeugdteams van s.v. TEC kunnen deelnemen aan een of meerdere toernooien. Door de 
jeugdleden  van s.v. TEC wordt in de winter deelgenomen aan zaalvoetbal toernooien in de Regio. 
De organisator van toernooien, zaalvoetbal etc. is voor deze activiteiten het aanspreekpunt. Hij/zij 
zorgt voor de aanmeldingen en kan worden geraadpleegd voor nadere informatie hierover. 
Tevens is hij/zij contactpersoon voor de vereniging voor het schoolvoetbal in de Regio. 
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4.8 Taken van de Activiteitencommissie 
 
Binnen de jeugdafdeling van s.v. TEC is er een volwaardige activiteitencommissie. Deze bestaat 
uit meerdere personen. Deze commissie heeft tot taak om activiteiten te organiseren voor de 
verschillende leeftijdscategorieën en is o.a. verantwoordelijk voor de winteractiviteiten en het 
huldigen van kampioenen. 
De commissie komt regelmatig bij elkaar en draagt verantwoording af aan de jeugdcommissie. 
Een lid van de activiteitencommissie woont de vergaderingen van de Jeugdcommissie bij. 
Overleg met leiders/trainers (in een vroegtijdig stadium) over te ondernemen activiteiten is 
zeer wenselijk. 
 
5. Voorwaarden 
 
5.1 Financiële voorwaarden 
 
Door het algemeen bestuur wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld voor: 

 Het aanstellen van jeugdtrainers 

 Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders (zowel zelf te 
organiseren, bijvoorbeeld een bijeenkomst over oefenstof, als door deelname aan externe 
cursussen) 

 Representatieve kleding van het jeugdkader 

 Organisatie van activiteiten. 
 
5.2 Materiële voorwaarden 

 De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdsgroepen. 

 Verzorgen voor voldoende wedstrijdkleding en reserve kleding. 
 
5.3 Accommodatie 

 De trainingsvelden dienen in een goede conditie te verkeren, evenals de te gebruiken doelen, 
ballen en andere materialen 

 Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte 

 Trainingsmogelijkheden in de zaal gedurende de wintermaanden voor de jongste jeugdleden 

 Voldoende, goed onderhouden, kleedruimtes. Voor de meisjes/dames binnen onze 
verenigingen zijn een of meerdere afzonderlijke kleedruimtes beschikbaar.  
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6. Huishoudelijke regels 
 
6.1 Gedragsregels? 
Binnen een voetbalclub als s.v. TEC zijn velen actief om hun club draaiende te houden. Trainers en 
leiders nemen hier een belangrijke plaats in aangezien zij direct met kinderen omgaan. Ook andere 
vrijwilligers stoppen wekelijks uren in de vereniging. Een ieder doet dit met als belangrijkste reden: 
voetbalplezier! 
 
Naast de positieve kanten van het voetballen zijn er ook minder leuke zaken, zoals spelverruwing, 
blessures, discriminatie en schelden. Met andere woorden: onsportief gedrag. 
Graag willen wij als jeugdcommissie hierin het voortouw nemen. We hanteren daarom als 
jeugdafdeling een aantal gedragsregels. Hierdoor weten onze jeugdleden, ouders en mensen van 
buiten de club, waar wij als s.v. TEC naar streven. 
 
6.2 Fairplay 
 
Onderstaand volgt een uitleg hoe wij de term “Fair Play” zien. Ook voor de ouders van onze leden 
wellicht interessant, zodat men weet wat ons gedachtegoed is. Wij realiseren ons dat een ideale 
situatie wellicht onhaalbaar is, maar we willen hier echter wel naar streven. 
“Fair Play” houdt naar onze mening in dat je een aantal afspraken maakt om het voetbal voor zoveel 
mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te maken. Door kinderen bewust met Fair Play te laten 
omgaan is het mogelijk de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk te houden. Het is niet 
alleen noodzakelijk dat iedere voetballer zelf die regels naleeft, maar ook dat men elkaar er op 
aanspreekt. 
 
Voorbeeldfunctie 
Als je met kinderen werkt heb je een voorbeeldfunctie en speel je een belangrijke rol wat betreft Fair 
Play. De leider, trainer, ouder of iemand anders die een scheidsrechter uitscheldt voor het nemen 
van een, in zijn ogen, foute beslissing zal dit gedrag overbrengen op zijn of haar spelers. Dit geldt 
natuurlijk ook andersom voor de leider, die het misschien ook wel niet eens is met de beslissing van 
de scheidsrechter, maar deze dan wél respecteert! 
 
Fair Play = winnen 
Natuurlijk probeer je met je team een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Het is leuker om te 
winnen dan te verliezen. Maar hoever moet je hierin gaan? Wil je ten koste van alles winnen of 
worden er grenzen gesteld. Natuurlijk zijn er grenzen. Winnen door ‘onsportief gedrag’ is een 
schijnoverwinning. Omstanders zullen het beschouwen als respectloos en negatief gedrag. Eigen 
clubmensen kunnen zich er zelfs diep voor schamen dat dit binnen hun s.v. TEC zich voordoet. 
Fair Play is een investering in de toekomst. Leiders, trainers en ouders hebben een grote invloed op 
de jeugd, vooral op de jongere jeugd. Dit moet je niet onderschatten! Hoe kun je van jeugdige 
voetballertjes verwachten dat ze Fair Play hoog in het vaandel hebben staan, als je daar zelf totaal 
anders tegenaan kijkt en je er ook niet naar gedraagt! 
 
6.3 Conclusie: Sporten doe je voor je plezier! 
 
Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. 
Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele 
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achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.  
 
 
6.4 Gedragsregels Jeugdafdeling s.v. TEC 
 
Gedragsregels gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders 
gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, 
waar ze ook op aangesproken kunnen worden. Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor: 
Spelers, Ouders/verzorgers, Trainers/leiders, Bestuurders, Scheidsrechters /wedstrijdleiders en 
Toeschouwers. 
 
Spelers 
1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 
2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels. 
3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen 
mogelijkheden. 
4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter. 
5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. 
6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 
7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent. 
8. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. 
9. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag. 
10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken. 
11. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt 
spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend! 
 
Ouders / verzorgers 
1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport. 
2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. 
4. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. 
5. Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd 
     heeft verloren. 
6. Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van  
     deze personen in twijfel.       
7. Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen. 
8. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven 
hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 
 
(Jeugd-)trainers/leiders 
1. Wees redelijk in je eisen t.a.v. de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.   
Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 
2. Leer je spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden. 
3. Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd. 
4. Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren. 
5. Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een  
     wedstrijd. 
6. Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel. 
7. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal. 
8. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter. 
9. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training. 
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10. Wanneer je in functie bent tijdens een wedstrijd of een training, wordt er langs de lijn of op het 
      trainingsveld niet gerookt of alcohol genuttigd. 
 
 
 
 
Bestuurders 
1. Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen de vereniging en houdt toezicht op een 
correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar 
nodig bij. 
2. Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, 
wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc. 
3. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun 
invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel. 
 
Scheidsrechters / wedstrijdleiders 
1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de 
wedstrijd. 
2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen. 
3. Geen woorden maar daden. Je eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn. 
4. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 
5. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief. 
 
Toeschouwers 
1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. 
De jeugd doet dit niet voor jullie vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters. 
2. Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect 
taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc. 
3. Toon enthousiasme over goed spel van zowel je eigen team als het gastteam. 
4. Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 
5. Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd. 
6. Veroordeel elk gebruik van geweld. 
7. Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders. 
8. Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
6.5 Beleid ten aanzien van misdragingen tijdens voetbaltraining of wedstrijden. 
 
Wij hechten er waarde aan dat een ieder weet wat de gevolgen zijn van misdragingen op en rond de 
voetbalvelden waar s.v. TEC vertegenwoordigd is. 
 
Uitgangspunt is dat misdragingen door spelers, in welke vorm dan ook en zulks ter beoordeling van 
de trainer en/of leider, door de Jeugdcommissie (en/of het algemeen bestuur) niet getolereerd 
worden. Dit betekent dat indien dit toch voorkomt de consequenties als volgt zijn: 

 Na de misdraging krijgt de speler (c.q. krijgen de spelers) allereerst een waarschuwing dit 
gedrag achterwege te laten 

 De eerstvolgende keer dat het weer voor komt, zullen betrokken spelers voor 1 wedstrijd en 
1 week training geschorst zijn 

 Mocht het naderhand toch nog weer voorkomen, dan volgt een schorsing van 3 wedstrijden 
en 3 weken training 

 Als ook dit niet blijkt te helpen, dan zal de Jeugdcommissie zich per geval beraden wat te 
doen en volgt als uiterste maatregel royement, dit laatste in overleg en mede besluitvorming 



 

Voetbalvereniging s.v. TEC Sportpark ‘’De Lok’’ Laan van Westroijen 5 4003 AX Tiel              

 

12 

met het algemeen bestuur. 
 
Opmerking: Bij Punten waarin dit jeugdbeleidsplan niet in voorziet, ligt de besluitvorming hierover bij 
het jeugdbestuur/hoofdbestuur van de vereniging s.v. TEC. 
 
 
Interne trainers opleidingen 
Binnen de vereniging s.v. TEC zullen met ingang van het seizoen 2015-2016 Interne trainers 
bijeenkomsten en opleidingen gegeven worden door de hoofdtrainer in samen werking met het 
bestuurslid Technische zaken. Deze interne trainers bijeenkomsten zijn verplicht voor alle trainers 
van de zondag afdeling 2e, 3e, 6e elftal,(huidige situatie) zaterdag 1 en 2 en de jeugdtrainers van de A, 
C, D, E, en F (huidige situatie). Deze bijeenkomsten zullen voor de winterstop 2 x plaats vinden en na 
de winterstop ook 2 x. De datums van deze bijeenkomsten zullen in overleg met de hoofdtrainer 
bepaald worden.  
 
Verplichte trainers bijeenkomsten 
De vereniging s.v. TEC gaat 1 x per 6 weken trainers bijeenkomsten organiseren. De vereniging 
verplicht alle trainers en elftalleiders deze bijeenkomsten bij te wonen. Deze avonden zullen in het 
teken staan van het jeugdbeleidsplan en zijn/haar ontwikkelingen. Alles wat nodig is om de club 
vooruit te helpen kan deze bijeenkomsten ter tafel komen. De inbreng van alle trainers 
bestuursleden etc is hierin van enorm groot belang. Een agenda voor deze avonden zal een week 
voorafgaande aan de trainers en elftalleiders verstrekt worden. 
 
Interne scheidsrechters opleiding jeugd/senioren voetbal 
Binnen de afdeling jeugd en senioren zullen er speciale opleidingen plaats gaan vinden van 
jeugdscheidsrechters en senioren scheidsrechters. Deze scheidsrechters gaat de jeugdcommissie in 
samenwerking met het bestuurslid Technische zaken zoeken binnen de eigen gelederen. 
 
Spelregelkennis bijeenkomsten 
De vereniging gaat in de toekomst spelregelkennis avonden houden voor jeugd leden vanaf de D 
jeugd t/m A jeugd. Hiervoor gaat men met de KNVB en een bekende scheidsrechter uit de regio 
nauw samenwerken. Fairplay en het juist hanteren van de regels zal deze bijeenkomsten het hoofd 
thema vormen. 
 
PR en marketing 
Voor de gehele vereniging zal er een groots PR en Marketingplan samengesteld worden om hiermee 
de buitenwereld te laten weten wat er binnen s.v. TEC is veranderd en wat er zich af gaat spelen. 
Iedereen in de regio moet nieuwsgierig worden en uitkijken naar wat er nog meer gaat gebeuren bij 
s.v. TEC. Hier door gaat alles in de regio weer positief over onze club praten en zullen wij zeker de 
aandacht trekken met als resultaat veel meer nieuwe leden binnen onze vereniging.  
 

                SAMEN maken wij s.v. TEC tot dé club van Tiel, de betuwe en ver daar buiten. 
 
 


