Procedure indelen jeugdteams
Inleiding
Met deze procedure tracht VV Spirit helder en duidelijk te beschrijven hoe teamindelingen
tot stand komen voor een volgend seizoen. Het doel van Spirit is om zo zorgvuldig, objectief
en transparant mogelijk de teamindelingen op te stellen waarbij meerdere functionarissen
betrokken zijn binnen de jeugdopleiding; van leiders tot uiteindelijk het jeugdbestuur en
hoofdbestuur.
Mochten ondanks deze procedurebeschrijving toch nog vragen zijn, dan kunt u hierover
contact opnemen met de algemeen technisch jeugdcoördinator, Remko Advocaat,
jeugdcoordinator@vvspirit.nl. Hij bespreekt uw vragen eventueel verder met betrokkenen.
Procedure
Bij de jaarlijkse indelingen van de jeugdteams bewaakt het jeugdbestuur de
organisatorische, sociale en de procedurele kant van de procedure en de technische
jeugdcommissie (TJC) de voetbaltechnische kant.
De nieuwe teamindelingen worden gemaakt in de winter/voorjaar en dienen uiterlijk
halverwege juni afgerond te zijn.
De indeling binnen een bepaalde leeftijdscategorie wordt opgesteld in samenspraak tussen
de desbetreffende wedstrijdsecretaris (namens het jeugdbestuur), de desbetreffende
technische jeugdcoördinator (namens de technische jeugdcommissie) en de desbetreffende
hoofdtrainer. Om daartoe te komen worden de volgende stappen ondernomen:
Stap 1 (december-februari)
In deze fase worden de beoordelingsformulieren door de betreffende technisch
jeugdcoördinator per leeftijdscategorie verspreidt onder de leiders en (eventueel) trainers
van de teams. De leiders en trainers leveren de formulieren weer in bij de technisch
jeugdcoördinator en deze maakt in samenspraak met de hoofdtrainers en
wedstrijdsecretarissen een eerste concept-teamindeling. Vervolgens wordt de eerste
teamindeling besproken in het TJC-overleg.
Stap 2 ( maart)
Het jeugdbestuur stelt een lijst op met jeugdleden voor het nieuwe seizoen op basis van
geboortejaar en de dan actuele ledenregistratie. De lijst wordt daarna lopende het proces
actueel gehouden met aan- en afmeldingen van jeugdleden. Aan de hand van de aantallen
wordt het aantal jeugdteams voor het nieuwe seizoen vastgesteld binnen de vastgestelde
kaders en mogelijkheden.

Verder sturen de TJC’s opnieuw een beoordelingsformulier uit naar de leiders en trainers.
Op basis van de input van de leiders en trainers wordt een tweede concept-teamindeling
gemaakt in samenspraak met de hoofdtrainers en wedstrijdsecretarissen.
De tweede teamindeling wordt besproken in het TJC-overleg en teruggekoppeld met de
leiders en trainers in een te houden leidersbijeenkomst en eventueel trainersbijeenkomst.
Stap 3 (april-mei)
De wedstrijdsecretaris, de technische jeugdcoördinator en de hoofdtrainer bespreken
gezamenlijk de verkregen input uit stap 1 en 2 en stellen een derde concept-teamindeling op.
Hierin wordt tevens het advies van de keeperscoördinator t.a.v. de indeling van de keepers
meegenomen. Verder wordt met elkaar bepaald welk team in welke KNVB-Klasse op
competitieniveau gaat spelen.
Verder worden in deze fase wedstrijden georganiseerd ten behoeve van de nieuwe
teamindeling.
Stap 4 (mei-begin juni)
Eventuele onduidelijkheden/vragen/twijfels ontstaan in stap 3 worden teruggekoppeld aan de
betreffende leiders en/of trainers. De conceptindeling wordt tevens besproken met de
technische jeugdcoördinator van de leeftijdscategorie onder de betreffende leeftijdscategorie
met het oog op overkomende jeugdleden.
De wedstrijdsecretaris en technisch jeugdcoördinator bespreken a.d.h.v. de derde
conceptindeling welke leiders gewenst/beschikbaar zijn voor de betreffende jeugdteams,
benaderen eventueel nieuw beoogde leiders en delen de leiders in. Leiders die in het huidige
seizoen actief waren en ondanks hun aangegeven beschikbaarheid niet ingedeeld worden
krijgen voor aanvang van bekendmaking van de teamindeling hierover bericht.
Stap 5 ( juni)
De desbetreffende wedstrijdsecretaris, de technische jeugdcoördinator en de hoofdtrainer
stellen een definitieve indeling op, waarin de eventuele laatste ledenmutaties (aan- en
afmeldingen) worden meegenomen. Komt men er onderling niet uit dan beslist uiteindelijk
het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur stelt de definitieve teamindeling vast en verspreidt deze
via de wedstrijdsecretarissen onder (de ouders van) de jeugdleden, leiders en trainers. Ook
brengt het jeugdbestuur de teamindeling ter bevestiging in bij het hoofdbestuur.
Overige opmerkingen t.a.v. het indelen van jeugdspelers
-

algemeen: bij het selecteren van spelers wordt niet alleen gekeken naar talent/niveau
maar ook naar inzet, gedrag/omgangsnormen en trainingsopkomst.
samenstelling teams: lopende het seizoen kunnen tussentijdse wisselingen om
voetbaltechnische redenen alleen in de winterstop plaatsvinden in overleg met alle
betrokkenen; wel wordt getracht dit zoveel mogelijk te beperken.

