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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van voetbalvereniging Spirit (hierna: VV Spirit). In dit beleidsplan zijn de visie, doelen,
kaders en uitgangspunten van VV Spirit vastgelegd voor de periode 2018-2020. Met een duidelijke visie en
daaraan gekoppeld beleid, willen wij met een heldere koers de vereniging besturen. Hiernaast is het beleidsplan ook te beschouwen als een handleiding voor de organisatie en structuur van de vereniging.
Aanleiding voor het opstellen van dit beleidsplan is tweeledig. Enerzijds het ontbreken van een beleidsplan
voor de vereniging, waardoor (beleids)uitgangspunten, visie en organisatie en structuur onvoldoende zijn vastgelegd en verankerd. Anderzijds de deelname van VV Spirit aan het Kwaliteit & Performance-programma van
de KNVB, waarin naar voren kwam dat een duidelijke vastgelegde visie, beleid en organisatiestructuur ontbrak
binnen VV Spirit. De deelname aan dit programma heeft geresulteerd in een rapportage met aanbevelingen
(bijlage 1) die waar mogelijk verwerkt zijn in dit beleidsplan.
Het beleidsplan bestaat in hoofdlijnen uit 3 onderdelen. Het eerste deel is het voetbalbeleidsplan waarin de
doelstellingen, visie, organisatie, speelwijze, etc. staan beschreven met betrekking tot het uitoefenen van de
voetbalsport door senioren, jeugd en dames/meisjes. In het tweede deel staan de overige beleidsterreinen
beschreven die randvoorwaardelijk zijn voor het uitoefenen van de voetbalsport, zoals sponsoring, accommodatiebeheer, financiën, etc. In het derde deel is tenslotte een actieplan opgenomen waarin de acties en maatregelen zijn opgenomen uitgezet in de tijd die uiteindelijk moeten bijdragen aan het realiseren van de visie en
doelstellingen uit het beleidsplan.
Rapportage over de voortgang van het beleidsplan vindt plaats via het jaarverslag dat wordt voorgelegd aan
de algemene ledenvergadering.
Tenslotte willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage die hij/zij geleverd heeft aan de totstandkoming van
dit beleidsplan. Zoals de meeste werkzaamheden, is ook dit beleidsplan tot stand gekomen door de inzet van
onze vrijwilligers.

Het bestuur van VV Spirit
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2. Algemeen
2.1 Algemeen, missie, visie, doelstellingen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de missie, visie en doelstellingen van VV Spirit, het fundament van de
vereniging. Daarna wordt kort de historie van de vereniging beschreven en hoe de vereniging er momenteel
voor staat, waarin de belangrijkste kansen, bedreigingen, sterkte en zwakte worden benoemd (SWOT-analyse).
Tenslotte wordt de organisatiestructuur, taken en verantwoordelijkheden beschreven.
Missie:
De missie van VV Spirit luidt: op grond van onze normen en waarden leden het mogelijk maken de voetbalsport op zowel recreatief als prestatief niveau te beoefenen. Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats. VV Spirit heft het maatschappelijk verantwoord verenigen
hoog in het vaandel staan.
Visie:
Spirit is een ambitieuze, gezellige, fatsoenlijke en eerlijke vereniging voor iedereen die op zijn of haar niveau
wilt voetballen. Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van VV Spirit is welkom, ongeacht
afkomst, religieuze overtuiging, politieke voorkeur, etc. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging of andere eigenschappen die onze maatschappij opdelen. Het plezier in de voetbalsport en
de recreatieve nevenactiviteiten daaromheen staan voorop. Sportiviteit heeft de vereniging dan ook hoog in het
vaandel staan.
In de jeugd zijn er in elke leeftijdscategorie één of meerdere prestatie-elftallen. Voor de senioren geldt dat
het eerste tot en met het derde elftal een prestatief karakter hebben. Het aantal en verhouding prestatieve en
recreatieve elftallen is afhankelijk van het aantal leden per leeftijdscategorie. De vereniging streeft naar een
optimale mix tussen recreatief en prestatief voetbal.
Naast de kernwaarde voetbalsport is het verenigingsleven een belangrijk onderdeel van VV Spirit. De vereniging is meer dan alleen trainen en wedstrijden spelen. Er is een actief verenigingsleven, onder andere door
het organiseren van recreatieve activiteiten voor de leden. Hiernaast zijn veel leden betrokken als vrijwilliger,
zoals de onderhoudsploeg, bardiensten, commissieleden, trainers en de begeleiding van teams. Hiertoe wordt
ook primair geworven onder de leden, wat overigens niet betekent dat niet-leden geen vrijwillige functie binnen
de vereniging kunnen bekleden. Er zijn bijvoorbeeld veel ouders van jeugdleden op verschillende manieren
betrokken bij de vereniging, zonder lid te zijn.
Doelstellingen:
VV Spirit is een vereniging die enerzijds zich zal richten op prestatie voetbal en anderzijds op recreatief voetbal.
Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om op zijn niveau wekelijks te kunnen voetballen door:
a. Deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
b. Wedstrijden te doen houden;
c. Evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
d. De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
De statuten van de vereniging zijn bepalend voor de speelruimte die in acht genomen dient te worden met
betrekking tot het te formuleren beleid. De toekomstvisie van het bestuur zal hiermee rekening moeten houden.
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2.2 Historie vereniging
De geschiedenis van VV Spirit begint op 27 oktober 1945, wanneer een aantal jongeren besluit een voetbalclub op te richten. Als oprichters kunnen 3 heren aangemerkt worden, te weten Jo de Hoop, Aris Maat en Aart
Mourik.
In competitieverband werd voor het eerst gespeeld in de competitie 1947/1948. Dit was destijds in de Rotterdamse afdeling van de KNVB omdat in die dagen de afdeling Gouda nog niet voldoende deelnemers had voor
een zaterdagcompetitie. Deze eerste wedstrijden werden gespeeld aan de Zijde. Dat is waar nu de Harmanshoeve is en onze hoofdsponsor Goos Reclamemakers gevestigd is.
In 1954 wordt voor de eerste keer ons clubblad De Treffer uitgebracht. Tot op de dag van vandaag komt dit
clubblad enkele keren per jaar uit. In 1956 wordt door de gemeente Ouderkerk bepaald dat VV Spirit een
plek zou krijgen aan de Dekkerstraat. De kantine (de huidige schietvereniging) werd in 1959 gebouwd waarna we in 1961 daar onze intrek namen. In de eerste Jaren aan de Dekkerstraat werd er alleen op het huidige veld 4 gespeeld. Vanaf 1969 kregen we een tweede veld (het huidige veld 3) en kon er op twee velden
worden gespeeld. Door de enorme groei van de vereniging is VV Spirit halverwege de jaren 70 weer uit zijn
jasje gegroeid. Daarom wordt er besloten om het complex uit te breiden met 2 nieuwe velden en een nieuwe
kantine. In 1982 wordt het nieuwe complex geopend en sindsdien beschikt VV Spirit over een prachtig en
modern complex.
In de daarop volgende jaren worden er veel (onderhoud)werkzaamheden uitgevoerd door eigen leden. Iets wat
ook weer in andere projecten later terugkomt, zoals de uitbreiding van het aantal kleedkamers 9 t/m 12 en de
bouw van de prachtige tribune in 2005. Met de aanleg van het kunstgrasveld in 2003 en een 2e kunstgrasveld
in 2013 hebben we momenteel een prachtig complex die met alle clubs in de regio kan wedijveren.
Spirit is een ambitieuze maar vooral gezellige, fatsoenlijke en eerlijke vereniging. Dat was zo de afgelopen 65
jaar, en dat zal het ook de komende 65 jaar zijn. Als sportieve spil voor niet alleen de Ouderkerkse maar voor
de gehele Krimpenerwaardse gemeenschap.
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2.3 De vereniging op dit moment
Spirit is een grote zaterdagvereniging met een kleine 1.000 leden en heeft als thuisbasis Ouderkerk aan de
IJssel, gelegen aan de rand van het groene hart van de Krimpenerwaard. Ons complex bestaat uit vier velden,
waarvan 2 kunstgrasvelden met wedstrijdverlichting met daartussen een mooi clubgebouw met veel kleedkamers en andere faciliteiten. Een tribune langs het hoofdveld completeert het geheel. Ruim 60 senioren-,
junioren-, en pupillenteams spelen hier wekelijks hun wedstrijden en er wordt vrijwel iedere werkdag getraind.
Spirit is nog een echte amateurclub waar, buiten een aantal trainers, niet betaald wordt. De vereniging drijft op
de vrijwilligers die door de weeks trainingen verzorgen, schoonmaken, zorgen dat de kantine open is, etc. Ook
op zaterdagen zijn een groot aantal vrijwilligers actief variërend van leider, scheidsrechter, het verzorgen van
de ballen tot het wassen van de shirts. Kortom: een grote club mensen die hun ziel en zaligheid stoppen in de
leukste club van Nederland.
De ontwikkeling van het ledental ziet er als volgt uit:

JAAR

LEDENAANTAL

1946

24

1948

43

1953

90

1956

110

1966

200

1970

310

1998

620

2011

823

2015

946
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SWOT-analyse:
STERK
-

Gedreven vrijwilligers
Vertrouwde veilige omgeving
Sfeervol
Voetbalschool
Accommodatie en faciliteiten
VV Spirit staat midden in de gemeenschap
Inkomsten uit de kantine
Jeugdactiviteiten
Goede financiële positie
Regionale aantrekkingskracht
Samenwerkingspartners (KNVB, Excelsior)
Meisjes-/damesvoetbal
KANSEN

-

Regionale functie
Investeren in technisch ( jeugd) kader en beleid
Multifunctioneel gebruik accommodatie
Intensiveren samenwerking met bv.scholen
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ZWAK
- Documenteren en vastleggen (historische) visie,
beleid, uitgangspunten, gegevens, etc.
- Aanwas nieuwe vrijwilligers (bv. bardiensten,
vergrijzing onderhoudsploeg)
- Begeleiding trainers op het veld
- Individuele talentontwikkeling
- Doorstroming jeugdspelers naar A/B selectie

BEDREIGINGEN
- Bezuinigingen door gemeente
- Niet voldoende vrijwilligers om ambities te
realiseren.
- Geen uitbreidingsmogelijkheden aantal velden.
- Ongewenst gedrag ( jeugd)leden (drank-,
drugsgebruik)
- Selectiespelers senioren op jongere leeftijd
stoppen met voetbal of vertrekken.

2.4 Organisatieschema, taken, verantwoordelijkheden
Het hoogste orgaan binnen Spirit is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zij komen minimaal één keer per
jaar (in het najaar) bij elkaar. De AV is toegankelijk voor alle leden, leden van 18 jaar en ouder hebben het recht
te stemmen. De bevoegdheden van de AV zijn statutair vastgelegd. Het hoofdbestuur wordt gekozen door de
leden in de AV. Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging. Daarbinnen
zijn verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van taken direct gelieerd aan het beoefenen van de voetbalsport
belegd bij de Technische Commissie en jeugdcommissie. De overige commissies zijn ondersteunend in taken
om het beoefenen van de voetbalsport en het bevorderen van het verenigingsleven mogelijk te maken. Het
hoofdbestuur is richtinggevend in het beleid. Binnen de door het bestuur gestelde kaders kunnen de commissies zelfstandig hun taken verrichten.
Het organisatieschema van VV Spirit ziet er als volgt uit:

Toelichting op het organisatieschema:
Het hoofdbestuur legt verantwoording af aan de ALV.
De samenstelling van het hoofdbestuur is momenteel als volgt:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Commissaris Technische Zaken (TC)
5. Commissaris Algemene Zaken
6. Commissaris Nevenactiviteiten
7. Commissaris ledenadministratie/wedstrijdzaken/lagere senioren
8. Jeugdvoorzitter
De algemene leiding van de vereniging is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden uitgevoerd
door de secretaris. De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. De voorzitter, secretaris
en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur. De bestuursleden vertegenwoordigen
allen een of meerdere commissie(s).
Beleidsplan VV Spirit . 9

3. Normen en Waarden
3.1 Algemeen
Op unieke wijze is een aantal jaar geleden (2011) het waarden- en normenbeleid bij VV Spirit tot stand gekomen. Na een aantal sessies met een dwarsdoorsnede van de Spirit ‘bevolking’ is vastgesteld waar het waarden- en normenbeleid bij Spirit voor zou moeten staan. Dit is vertaald naar tien cultuurwaarden die onder de
slogan ‘samen zijn wij Spirit’ worden uitgedragen. Uniek is dat de regels dus niet buitenaf bedacht of opgelegd
zijn, maar dat ze uit de vereniging zelf zijn voortgekomen. Uniek is ook dat het waarden- en normenbeleid niet
is voortgekomen uit een realiteit van excessen, maar uit het verlangen de ‘goede’ naam die Spirit heeft in de
wijde omgeving te willen behouden.
Samen zijn wij Spirit
Geel-wit zit ons in ’t bloed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wij hebben respect voor de leiding
Wij respecteren elkaar en onze tegenstander
Wij spreken elkaar aan – óók op ongewenst gedrag
Wij helpen elkaar en zijn er voor elkaar
Wij zijn een voorbeeld voor elkaar en voor anderen
Wij discrimineren niet en maken geen onderscheid
Wij leveren een sportieve strijd
Wij voetballen samen met plezier
Wij houden Spirit samen schoon, heel en veilig
Wij zijn trots op Spirit

Borden op het Spirit-terrein en pagina’s in clubblad De Treffer met daarop zogenaamde ‘zes-woord-zinnen’ (six
word stories) brengen de kern van het waarden- en normenbeleid tot uitdrukking. Aan de hand van deze ‘six
words’ worden hieronder de speerpunten beschreven.
3.2 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
Sinds die tijd is er een onafhankelijke waarden- en normencommissie actief met een signalerende, corrigerende en adviserende rol. De commissie is samen met het (jeugd) bestuur met name actief op het preventieve vlak.
In de W&N-commissie zitten een 6-tal mensen die roulerend eventuele meldingen afwikkelen samen met het
( jeugd)bestuur. De W&N-commissie rapporteert en adviseert aan het hoofdbestuur.
3.3 Ambities
De W&N zijn geworteld binnen Spirit. Echter, als gevolg van de veranderende omstandigheden binnen onze
vereniging en in de maatschappij zullen we de komende tijd het beleid verder aanscherpen. Ten eerste hebben
we sinds het seizoen 2016/2017 meidenvoetbal binnen onze vereniging. Dit leidt tot een verandering van de
cultuur binnen onze club maar vraagt ook aandacht voor bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Daarnaast neemt
vanuit de maatschappij de druk toe om op het gebied op verenigingen om de veiligheid te waarborgen. Helaas
is dat recent op andere plekken te vaak fout gegaan.
Op basis van deze ontwikkelingen zullen we de komende jaren de volgende zaken oppakken:
1. In ons W&N-statuut zullen we een paragraaf opnemen over seksuele intimidatie.
2. Wij zullen een vertrouwenspersoon aanstellen waar mensen, die zich geïntimideerd of op een andere
manier onheus voelen bejegend, zich kunnen melden.
3. Wij zullen van onze vrijwilligers binnen de jeugd een VOG (verklaring omtrent gedrag) vragen ten
einde maximale veiligheid voor de kinderen te kunnen borgen.
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DEEL

1

VOETBALBELEIDSPLAN

4. Technisch beleid
4.1 Senioren
4.1.1. Algemeen, visie, doelstellingen
VV Spirit is een ambitieuze maar vooral gezellige, fatsoenlijke en eerlijke verenging. Net als bij onze jeugdafdeling geld ook voor onze seniorenafdeling dat wij d.m.v. dit beleidsplan op een meer gestructureerde en professionelere wijze te werk willen gaan. Bij de senioren wordt er, net als bij de jeugdafdeling het geval is, onderscheidt gemaakt tussen voetbal met een prestatief karakter en voetbal met een recreatief karakter. Op deze
wijze biedt de seniorenafdeling zowel talenvolle en ambitieuze jeugdspelers als recreatieve jeugdleden een
podium om de voetbalsport te beoefenen op een niveau dat aansluit bij een ieders ambities en mogelijkheden.
Visie
De visie van VV Spirit op de seniorenafdeling is dat iedere speler met plezier kan voetballen, ieder op zijn
eigen niveau, zowel prestatief als recreatief in een veilige omgeving. Voor wat betreft de prestatieve teams
kan hieraan worden toegevoegd dat het onze ambitie is dat deze grotendeels bestaan uit spelers uit de eigen
jeugdafdeling. VV Spirit is een amateurvereniging in z’n puurste vorm. Selectiespelers voetballen bij VV Spirit
op vrijwillige basis, betalen contributie en ontvangen geen vergoedingen. Om het selectievoetbal aantrekkelijk
te maken proberen wij de selectieteams zo goed mogelijk te faciliteren door bijvoorbeeld een goed opgeleid
technisch kader (hoofdtrainers en begeleiding), kleding, sociale activiteiten en een trainingskamp voor het 1e
elftal. Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats voor
en door de seniorenleden.
Doelstellingen
Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen algemene doelstellingen, doelstellingen t.a.v. de prestatieve teams
en doelstellingen t.a.v. de recreatieve teams.
Algemeen
1. Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport, zowel op trainingen als in de wedstrijd.
2. Iedere speler kan voetballen op het niveau dat bij hem past.
3. Naleving van de verenigingsnormen en waarden wordt verlangd.
4. Het verrichten van vrijwilligerstaken (als jeugdtrainer, jeugdleider, scheidsrechter, commissie- of
bestuurslid, bar-/keukendienst) wordt gestimuleerd.
Prestatieve pijler
1. De selectieteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau.
2. De selectieteams bestaan voornamelijk (90%) uit spelers uit de eigen jeugdopleiding of spelers die al
minimaal 5 jaar spelen in de senioren bij VV Spirit, waarbij de spelers O23 voldoende speelminuten krijgen
om zich verder te ontwikkelen (minimaal 80% van het aantal beschikbare wedstrijdminuten). Dit betekent
dat maximaal 2 spelers per team niet uit de eigen jeugdopleiding komt en een duidelijke meerwaarde
hebben ten opzichte van de eigen opgeleide spelers, e.e.a. ter beoordeling van de TC.
3. Spirit 1, 2 en 3 worden aangemerkt als selectieteams. Indien gewenst en mogelijk (zowel op basis van
kwantiteit als kwaliteit) kan ook het 4e elftal hieraan worden toegevoegd.
4. Er is een voorkeur voor het spelen in het 4-3-3 systeem. Slechts door onderbouwing met steekhoudende
en zwaarwegende argumenten kan hier van worden afgeweken.
5. Er worden (financiële) middelen beschikbaar gesteld voor het aanstellen van bevoegde en capabele trainers, het hebben van voldoende materialen en het omgeven van de teams met een adequate organisatie.
6. In eerste instantie worden de hoofdtrainers van de selectieteams uit de eigen opgeleide trainers of uit de
jeugdopleiding geworven.
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Recreatieve pijler
VV Spirit wil ook in de komende jaren een podium bieden aan seniorenleden die de voetbalsport puur recreatief willen beoefenen. VV Spirit zal zorgdragen voor een adequate organisatie en materialen/faciliteiten om de
voetbalsport te beoefenen.
4.1.2. Organisatie, taken, verantwoordelijkheden
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen van de
voetbalsport bij VV Spirit door seniorenleden. Het bestuurslid technische zaken waar het de selectieteams betreft en het bestuurslid wedstrijdzaken/ lagere senioren waar het de recreatieve teams aangaat. Hierbij worden
normen en waarden zoals sportiviteit en respect in teamverband uitgedragen en bevorderd.
Concreet betekent dit dat de selectieteams worden getraind door gediplomeerde en capabele trainers, er
medische verzorging beschikbaar is en ieder team over een elftalleider en grensrechter beschikt. Daarnaast
moeten de selectieteams beschikking hebben over voldoende materiaal en kleding.
Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) gaat over het voetbaltechnische beleid en de voetbaltechnische zaken (organisatie-kant). Samenvattend kan gezegd worden dat de TC verantwoordelijk is voor het samenstellen van
selectieteams (uiteraard in samenspraak met de trainers) en het aanstellen van de juiste trainers van de elftallen. Het benaderen en aanstellen van de juiste (gediplomeerde) trainers, verzorgers en leiders en de teamsamenstelling zijn de belangrijkste taken. De TC bestaat naast het bestuurslid technische zaken uit nog 2/3 leden
welke alle een sterke affiniteit hebben met het selectievoetbal bij v.v. Spirit. Vanuit de jeugdafdeling hebben het
Hoofd Jeugdopleiding en de Algemeen Technisch Jeugdcoördinator zitting in de TC.
Overleg- en communicatiestructuur TC
De Technische Commissie komt minimaal 4x per jaar (september, december, maart en juni) samen.
Tweemaal per jaar (december/januari en maart/april) vindt er een uitgebreid overleg plaats van de TC met de
trainers van de Senioren selectie-elftallen, Hoofdtrainer JO19 (eventueel Hoofdtrainer JO17) en Jeugdcoördinator JO19. In dit overleg wordt in hoofdlijnen de overkomende jeugdspelers besproken, de ontwikkeling van
de 1e jaar-senioren, meetrainschema’s, O23-elftal en worden verbeteringen voor de jeugdopleiding besproken.
Het bestuurslid Technische Zaken en de Algemeen Technisch Jeugdcoördinator zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de coördinatie en begeleiding van de doorstroming.
O23-elftal
Om de overgang van de junioren naar de senioren te versoepelen/vergemakkelijken worden er tijdens het
seizoen een aantal wedstrijden gespeeld met een O23 team. Doordat de spelers uit de junioren zich door deze
wedstrijden nog beter ontwikkelen heeft dit ook een positief neveneffect op het team waarvoor zij uitkomen.
1. Doelstelling van het team O23
De samenstelling van de selectie van O23 spelers bestaat uit spelers van de O19, Spirit 3, Spirit 2 en Spirit 1.
Spelers van Spirit 1,om hen meer verantwoordelijkheid te geven en een voorbeeld te zijn binnen dit team. Spelers van Spirit 2 en 3 om de aansluiting naar het eerste of tweede kleiner te maken door bijvoorbeeld op een
positie te spelen waar in het eerste elftal een ervaren speler staat. Spelers uit de O19 om de overgang naar de
senioren te versoepelen. De wens is om een verhouding van 50% jeugd en 50% (jonge) senioren, echter kan
deze verhouding door omstandigheden worden aangepast. Wel levert de A-selectie de aanvoerder van het
team.
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2. Begeleiding
Het streven is om bij het elftal O23 te werken met een vaste begeleiding die bestaat uit een leider, een verzorger en een assistent-scheidsrechter. Hierbij kunnen afwisselend de trainers van Spirit 1, 2,3 of JO19 aanwezig
zijn in de begeleiding.
3. Coördinatie
De coördinatie van Spirit O23 valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Technische Zaken. Deze
adviseert en faciliteert de leider van Spirit O23 die de selectie samenstelt en de eindverantwoordelijkheid draagt.
Kleding
De selectieteams alsmede de recreatieve teams worden gekleed in een representatief voetbaltenue waarbij
wordt gestreefd dat alle teams zoveel mogelijk worden gesponsord. De begeleiding en trainers van de selectieteams krijgen een representatieve outfit. De uitgifte van de kleding is een verantwoordelijkheid van de kledingcommissie waarbij alle beschikbaar gestelde kleding, tassen, tenues, etc. weer moeten worden ingeleverd
en in eigendom blijven bij de vereniging.
Voetbalmaterialen
De TSC draagt in samenwerking met het aanspreekpunt materialen zorg dat er voldoende deugdelijk materiaal beschikbaar is om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen.
4.1.3. Speelwijze
VV Spirit hanteert bij het 1e seniorenteam de speelwijze 1:4:3:3. Algemeen kan gesteld worden dat een speelwijze afgestemd dient te worden op de beschikbaarheid van het spelersmateriaal. Echter, door aandacht te geven aan de speelwijze binnen de jeugdopleiding kan gewerkt worden aan een structurele stroom van spelers
die bekend zijn met de speekwijze en de vele varianten die het 1:4:3:3 kent.
Bij uitzondering kan er ook gespeeld worden in 4:4:2. In de jeugdopleiding (JO19) moeten de spelers ook bekend en opgeleid worden met deze speelwijze.
Het bewaken en ontwikkelen van de speelwijze is een taak die door iedereen gedragen wordt die betrokken is
bij de voetbalinhoudelijke onderdelen binnen de vereniging. De TJC in samenwerking met de Hoofd Jeugdopleiding en Hoofdtrainers zien erop toe dat de speelwijze op de juiste wijze gehanteerd en gedoseerd worden
binnen de jeugdopleiding, de Technische Senioren Commissie binnen de senioren selectieteams.
4.1.4 Ambities
Bij de onderstaande ambities voor de komende beleidsperiode wordt een onderscheid gemaakt tussen de
prestatieve pijler en de recreatieve pijler.
Prestatieve pijler
1. Alle selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau
Spirit 1 speelt structureel op 2e Klasse niveau met een incidentele promotie naar de 1e Klasse. Spirit 2 speelt in
de Reserve 1e Klasse. Spirit 3 speelt minimaal Reserve 3e Klasse.
2. Alle hoofdtrainers van Spirit 1 t/m 3 zijn in eerste instantie zelf opgeleid of uit de jeugdopleiding geworven.
VV Spirit heeft als beleidsuitgangspunt dat trainers zelf worden opgeleid of doorstromen vanuit de jeugdopleiding. De trainers kennen de clubcultuur en hebben over het algemeen een grotere binding met de vereniging
dan trainers die van buiten komen. Mochten er geen eigen opgeleide trainers beschikbaar zijn, dan worden
trainers van buitenaf geworven.
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3. Verbeteren doorstroming jeugdspelers verbeteren naar A/B selectie
VV Spirit heeft als doel met het 1e elftal een stabiele 2e Klasser te worden met zelf opgeleide spelers. De
vereniging kiest ervoor om spelers niet te betalen, dus de ambitie kan alleen gerealiseerd worden door goede
doorstroming vanuit de jeugdopleiding. Hierbij is het van belang de prestatief ingestelde speler met de nodige talenten tijdig te laten ‘proeven’ aan het voetballen in de selectie, door onder andere jeugdspelers mee te
latent trainen bij de A-selectie of mee te laten spelen in (oefen)wedstrijden van het 1e, 2e of O23.
4. Uitbreiden Technische Commissie bestaande uit 3 of 4 leden.
Op dit moment bestaat de Technische Commissie uit het bestuurslid Technische Zaken. De ambitie is om de
TC verder uit te breiden naar een aantal van 3 tot 4 personen met voldoende kennis van VV Spirit en prestatief
seniorenvoetbal.
5.Opzetten organisatie en begeleiding O23-elftal inclusief werven van begeleiding.
Op dit moment is er nog geen adequate organisatie , begeleiding en wedstrijdprogramma voor O23-elftal. De
ambitie is om de organisatie en begeleiding op te zetten en verder te verbeteren en een volwaardig wedstrijdprogramma op te stellen met tegenstanders die minimaal even hoog spelen met hun 1e team als Spirit 1.
Recreatieve pijler
1. Ook aan niet selectie-teams worden goede faciliteiten beschikbaar gesteld
VV Spirit vindt het belangrijk dat alle recreatieve teams de mogelijkheid hebben om te trainen en de beschikking hebben over de faciliteiten van VV Spirit en door deel te nemen aan bv. 7 tegen 7 competities.
2. Behouden van eigen seniorenleden voor de vereniging.
VV Spirit vindt het belangrijk dat de leden behouden blijven voor de vereniging. Door een actief verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligheid brengt Spirit de leden verenigingszin bij en hoopt Spirit dan ook te
kunnen behouden voor vrijwilligerswerk of anderszins.
4.2 Jeugd
4.2.1 Algemeen, visie, doelstellingen
De jeugdafdeling is de grootste geleding binnen VV Spirit die de afgelopen periode erg is gegroeid en nog
steeds groeiende is. Met dit beleidsplan en het nog op te stellen Jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP) wordt ervoor
gekozen voor een meer gestructureerde en professionelere aanpak voor de jeugd die aansluit bij het ambitieniveau van de vereniging en het 1e elftal. VV Spirit wil bereiken dat de jeugd met heel veel plezier speelt en dat
de vereniging positief bijdraagt aan de sociale vorming van de jeugd en dat zij daarbij behouden blijven voor
de vereniging. VV Spirit wil voor de jeugd een goede jeugdopleiding bieden, waarbij de ambitieuze en talentvollere jeugd de kans krijgt om onder leiding van goede trainers zichzelf verder te ontwikkelen, terwijl de meer
recreatieve jeugdleden ook op hun niveau kunnen trainen en op zaterdag de voetbalsport kunnen bespelen.
Hiermee bereikt de vereniging dat de jeugd op een hoger niveau komt te spelen en daardoor gemakkelijker
kan doorstromen naar de senioren om daarmee ook te voldoen aan het ambitieniveau van de A-selectie met
grotendeels eigen opgeleide spelers. Op langere termijn heeft dit alles een positieve uitwerking op de gehele
vereniging.
Visie
De visie van VV Spirit op de jeugd en jeugdopleiding is dat ieder speler zich met plezier maximaal kan ontwikkelen, een ieder op zijn eigen niveau, zowel prestatief als recreatief in een veilige omgeving. Naast het met
plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats voor en door de jeugdle-
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den. De prestatieve pijler wordt geïntensiveerd en voor ieder niveau geldt dat de ontwikkeling van de individuele speler centraal blijft staan. Vanuit de visie van VV Spirit dat over het algemeen betere trainers en trainingen ook de kwaliteit van de voetballers doen verhogen, worden de (hoofd)trainers nog meer ondersteund en
gefaciliteerd.
Doelstellingen
Bij de doelstellingen wordt een onderscheid gemaakt naar algemene doelstellingen, doelstellingen binnen de
‘prestatieve pijler’ en binnen de ‘recreatieve pijler’
Algemeen
1. Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport, zowel op de training als in de wedstrijd.
2. De speler kan zich ontwikkelen op zijn eigen niveau.
3. Naleving van de verenigingsnormen en waarden wordt verlangd.
4. De jeugdspeler bindt zich aan de club (als speler, coach, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, etc.)
5. Een goede en veilige voetbalopleiding bieden voor de jeugd. Iedereen die binnen de vereniging betrokken
is bij jeugdactiviteiten dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Prestatieve pijler
1. Eigen spelers opleiden om door te stromen naar de A-selectie.
2. De selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau (klasse) om daarmee ook de aansluiting te
houden met het ambitieniveau van de A-selectie. De selectieteams binnen de jeugdopleiding van VV Spirit
zijn de volgende teams: JO19-1, JO19-2, JO17-1, JO17-2, JO15-1, JO15-2, JO15-3, JO13-1, JO13-2, JO13-3,
JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO9-1, JO9-2 en JO9-3.
3. De selectieteams van VV Spirit spelen in beginsel 4-3-3. Door aandacht te geven aan de speelwijze binnen
de jeugdopleiding kan gewerkt worden aan een structurele stroom van spelers die bekend met de
speelwijze en de vele varianten die het 4-3-3 kent. De TJC in samenwerking met de hoofdtrainers zien
erop toe dat de speelwijze op de juiste wijze wordt gehanteerd en gedoseerd binnen de jeugdopleiding.
Bij uitzondering kan er ook gespeeld worden in 4:4:2. In de jeugdopleiding (JO19) moeten de spelers ook
bekend en opgeleid worden met deze speelwijze.
4. De middelen die Spirit beschikbaar heeft worden meer dan voorheen ingezet om de doelstellingen te
behalen door het aanstellen van goede trainers, het hebben van voldoende materialen en het omgeven
van de teams met een adequate organisatie.
Recreatieve pijler
VV Spirit wil ook in de komende jaren een breed platform bieden aan jeugdspelers die de voetbalsport puur
recreatief willen beoefenen. Met name ten aanzien van het dragen van de organisatie en het bewaken en bewaren van de verenigingsnormen en waarden en de ‘clubcultuur’ speelt deze groep een belangrijke rol. Spirit
onderkent dit en zullen de recreatieve teams voorzien van een adequate organisatie en voldoende trainers,
materialen/faciliteiten om de voetbalsport te beoefenen namens Spirit.
4.2.2 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het realiseren van alle randvoorwaarden voor het beoefenen van
de voetbalsport bij VV Spirit door de jeugdleden. Hierbij wordt normen en waarden zoals sportiviteit en respect
in teamverband uitgedragen en bevorderd. Primaire taak van de jeugdcommissie is het goed laten functioneren
van de jeugdteams.
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De jeugdcommissie adviseert het hoofdbestuur in het jeugdbeleid en is in het bestuur vertegenwoordigd door
de jeugdvoorzitter.
In schema ziet de organisatie van de jeugdopleiding van VV Spirit er als volgt uit:

Jeugdafdeling
Het hoofdbestuur maakt het mogelijk dat jeugdleden van VV Spirit de voetbalsport kunnen beoefenen. Dit
geldt voor alle jeugdleden, op prestatief niveau en recreatief niveau. Concreet betekent dit dat elk team voldoende begeleiding (leiders) heeft en kwantitatief en kwalitatief voldoende training en wedstrijdmateriaal heeft.
Fair play en ook de bijdrage aan de vereniging op vrijwillig vlak wordt door het hoofdbestuur gestimuleerd. De
jeugdvoorzitter zit namens de jeugdcommissie in het hoofdbestuur. De jeugdvoorzitter vormt samen met het
HJO Algemeen, de jeugdcommissaris, Algemeen TJC en HJO meiden/vrouwen de Jeugdcommissie.
Wedstrijdsecretarissen
De wedstrijdsecretarissen zijn primair verantwoordelijk voor de administratieve begeleiding van de elftallen per
leeftijdscategorie. Hieronder vallen onder andere de afzeggingen, doorschuiven spelers, informeren ouders
en leiders, begeleiding leiders, in samenspraak met TJC en Hoofdtrainer de teamindeling maken. In geval van
klachten, calamiteiten of anderszins vindt overleg plaats met de Jeugdvoorzitter. In geval van excessen wordt
de Normen en Waarden Commissie ingeschakeld. De jeugdvoorzitter is primair verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat.
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TJC
De Technische Jeugdcommissie (TJC) gaat over het voetbaltechnische beleid en de voetbaltechnische zaken
(organisatie-kant). Samenvattend kan gezegd worden dat de TJC verantwoordelijk is voor het samenstellen
(teamindeling) en indelen (klasse) van de elftallen en het aanstellen van de juiste trainers van de elftallen. Het
benaderen en aanstellen van de juiste (gediplomeerde) trainers en leiders, de teamsamenstellingen en de
competitie-indeling van elk team (klasse) zijn de belangrijkste taken. De TJC brengt advies uit aan de Technische Commissie (TC) ten aanzien van deze zaken.
De TJC bestaat uit:
1. Algemeen Technisch Coördinator
2. Hoofd Jeugdopleiding
3. Jeugdcoördinator JO19
4. Jeugdcoördinator JO17
5. Jeugdcoördinator JO15
6. Jeugdcoördinator JO13
7. Jeugdcoördinator JO11
8. Jeugdcoördinator JO09
9. Jeugdcoördinator meiden/vrouwen
10. Coördinator Ukken
11. Keepercoördinator
Hoofdtrainers
Naast de TJC bestaat er per leeftijdscategorie ook een Hoofdtrainer die verantwoordelijk is voor de voetbaltechnische zaken (inhoudelijke kant zoals de trainingsstof, trainingsdoelstellingen, trainersbegeleiding) van de
betreffende leeftijdscategorie in samenwerking met het Hoofd Jeugdopleiding.
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Overleg- en communicatiestructuur
TJC
De TJC vergadert minimaal 3x per jaar voor de leeftijdsoverstijgende/meisjesvoetbal zaken, zoals teamindeling, spelersbeoordelingen, meetrainschema’s, spelervolgsysteem, etc.
Wedstrijdsecretaris, TJC, Hoofdtrainer per leeftijdscategorie/meisjesvoetbal
Gelet op de groei van de vereniging, worden meer overlegmomenten gehouden per leeftijdscategorie/meisjesvoetbal. Dus voor bv. JO11 overlegmomenten met de wedstrijdsecretaris JO11, Hoofdtrainer JO11 en TJC JO11. In
dit overleg kunnen specifieke zaken rond een leeftijdscategorie direct worden opgepakt en besproken. Indien
nodig kan de Algemeen Jeugdcoördinator of Hoofd Jeugdopleiding hierbij aansluiten. De frequentie wordt per
leeftijdscategorie zelf bepaald naar behoefte.
Wedstrijdsecretariaat
De wedstrijdsecretarissen komen 3 a 4 keer per jaar bij elkaar onder voorzitting van de jeugdvoorzitter om de
leeftijdoverstijgende onderwerpen met elkaar te bespreken.
Hoofd Jeugdopleiding
Met de komst van een Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw/Onderbouw is er afstemming nodig met de Algemeen Hoofd Jeugdopleiding. Hierin worden de trainerscursussen, begeleiding trainers, trainingsstof, etc.
besproken. De frequentie wordt nader bepaald.
Kleding
De jeugd wordt gekleed in een representatief voetbaltenue waarbij wordt gestreefd dat alle teams zoveel
mogelijk worden gesponsord. De begeleiding en trainers krijgen een representatieve outfit. Voor de trainers
een trainingspak en trainingsjas en voor de leiders een softshell. Per team is er een teamtas. De uitgifte van
de kleding is een verantwoordelijkheid van de ‘kledingcommissie’ (later mogelijk de Materiaalcommissie, zie
hoofdstuk 7.3) waarbij alle beschikbaar gestelde kleding, tassen, tenues, etc. weer moeten worden ingeleverd
en in eigendom blijven bij de vereniging.
Voetbalmaterialen
De TJC draagt in samenwerking met het aanspreekpunt materialen zorg dat er voldoende deugdelijk materiaal
beschikbaar is om te kunnen trainen en wedstrijden te spelen. Dit wordt mogelijk anders als gevolg van de nog
op te richten Materiaalcommissie (zie hoofdstuk 7.3)
4.2.3 Ambities
Bij de onderstaande ambities voor de komende beleidsperiode wordt aangesloten bij het onderscheid dat bij
de doelstellingen is gemaakt, dus ambities algemeen, binnen de recreatieve pijler en binnen de prestatieve
pijler.
Algemeen
1. VV Spirit heeft kennis van de jeugdspelers en hun ontwikkeling.
Het kennen en volgen van de jeugdspelers binnen de vereniging is een belangrijk aandachtspunt. Door zicht te
hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden en de omgeving (gezin, school) van een speler kan de juiste
aandacht en focus aangebracht worden voor de ontwikkeling van een individuele speler. Om dit te ondersteunen wordt een spelervolgsysteem aangeschaft, eventueel in combinatie met een video-analyse systeem.
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2. VV Spirit voldoet aan het lokale niveau van het Kwaliteit en performance model van de KNVB om daarna op
termijn te voldoen aan het regionale niveau.
Spirit neemt deel aan het K&P-model van de KNVB om hiermee te jeugdopleiding verder te verbeteren doordat
er getoetst wordt op diverse criteria waaraan moet worden voldaan om het predicaat ‘lokaal niveau’ te kunnen
behalen.
3. Het opstellen van een Jeugdvoetbalbeleidsplan als verdere uitwerking van dit beleidsplan.
Het JVBP wordt opgesteld ter verdere uitwerking van de uitgangspunten die in dit beleidsplan staan beschreven om een meer professionelere aanpak van de jeugdopleiding te bereiken met een heldere visie en uitgangspunten per leeftijdscategorie.
3. Intensiveren regionale samenwerking.
Spirit blijft de samenwerking zoeken met de omliggende clubs binnen de regio op bijvoorbeeld het gezamenlijk
organiseren van trainerscursussen, deelname aan clinics van Excelsior, kennisuitwisseling, Ukkenvoetbal, etc.
Verder wordt afgetast in hoeverre Spirit de mogelijkheid kan bieden aan talentvolle spelers van deze verenigingen om zichzelf verder te ontwikkelen bij Spirit door het over het algemeen hogere klasseniveau, trainingsfaciliteiten en goed opgeleide trainers.
4. Verbeteren talentidentificatie.
Gelet op de grootte van de jeugdafdeling en ondanks het zorgvuldige proces van de teamindeling kan het gedurende het seizoen zich voordoen dat spelers zich snel ontwikkelen en toe zijn aan een hoger niveau. Hierin
kan de interne scouting een rol spelen door deze spelers te signaleren waarbij er ook nadrukkelijk aandacht
moet zijn voor de mentale en fysieke weerbaarheid. In samenspraak met de betreffende leiders en trainers,
speler en ouders, wordt de speler dan de gelegenheid gegeven op het hogere niveau te gaan spelen. De
interne scouting heeft hierin een bindend advies, waarvan alleen met zwaarwegende argumenten kan worden
afgeweken.
5. Het blijven organiseren van diverse nevenactiviteiten (Voetbalschool) zoals de Zomerclinics, Techniektraining, Clinics van de samenwerkingspartner Excelsior, toernooien, etc.
Spirit organiseert diverse nevenactiviteiten die er enerzijds erop gericht zijn spelers zichzelf te laten ontwikkelen en anderszijds spelers te binden aan de vereniging waarbij plezier wordt beleefd aan de diverse activiteiten
buiten de reguliere trainingen en wedstrijden om.
6.Intensiveren begeleiding hoofdtrainers en trainers
Vanuit de visie dat betere trainers en trainingen ook resulteren in de kwaliteit van het voetbal en de voetballers, wordt voor zowel de Bovenbouw (junioren) als de Onderbouw (pupillen) 2 HJO’s aangesteld die primair
de (hoofd)trainers ondersteunen, coachen met de voetbaltrainingen op het veld. Deze HJO’s krijgen ook een
vergoeding, waarmee beoogd wordt de aanspreekbaarheid en kwaliteit meet te borgen. Wat betreft de functie
van Hoofd Jeugdopleiding moet minimaal TCIII van de KNVB zijn behaald die ook door de vereniging wordt
vergoed.
Prestatieve pijler
1. Alle selectieteams voetballen op een zo hoog mogelijk niveau
Voor de JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1 is dit minstens Hoofdklasse en voor de JO11-1 en JO09-1 is dit minstens 1e
klasse niveau.
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2. Alle hoofdtrainers van JO19 t/m JO09 zijn zoveel mogelijk zelf opgeleid en krijgen een vergoeding.
VV Spirit stimuleert trainers die nog geen diploma bezitten maar al wel actief zijn als trainer binnen de vereniging om een trainerscursus te gaan volgen. De opleiding van trainers draagt over het algemeen bij aan een
hogere trainingskwaliteit en waardoor veel leden als trainer betrokken blijven bij de vereniging.
Voor de hoofdtrainers van JO19, JO17, JO15 geldt dat zij beschikken over minimaal het diploma TCIII of een
gelijkwaardige opleiding en voor de hoofdtrainers JO13, JO11 en JO09 minimaal over de Pupillentraineropleiding van de KNVB. Hierbij heeft het de voorkeur dat de hoofdtrainers uit de eigen leden van Spirit worden
geworven waarbij de kosten voor het behalen van de diploma’s worden vergoed (eventueel in combinatie met
een terugbetalingsregeling) door de vereniging. Na het behalen van het diploma krijgen de hoofdtrainers een
vergoeding waarvan de hoogte afhankelijk is van o.a. de behaalde diploma’s en ervaring.
3. Selectiespelers worden getraind en geselecteerd op techniek en mentale en fysieke weerbaarheid (intensiveren talentontwikkeling).
Selectiespelers worden extra trainingen aangeboden waarbij specifiek op bepaalde aspecten getraind kan
worden, bijvoorbeeld verdedigen, scoren, etc. Deze trainingen worden door specialisten gegeven onder
begeleiding van de Hoofdtrainer of Hoofd Jeugdopleiding. Hiernaast worden initiatieven genomen om een
Talentprogramma op te zetten om de (zeer) getalenteerde spelers extra trainingen aan te bieden. Verder wordt
gedurende de najaarscompetitie overlegd (TJC, Hoofdtrainer) welke meest getalenteerde spelers per leeftijdscategorie na de winterstop kunnen gaan meetrainen met een hogere leeftijdscategorie om hiermee de weerstand te verhogen de ontwikkeling van de speler verder te stimuleren.
Wat betreft de mentale weerbaarheid moeten selectiespelers ook leren omgaan met teleurstellingen zoals het
verliezen van een wedstrijd of het gedurende het seizoen in een lager team te worden geplaatst. Bij de selectieteams is het mogelijk dat in de winterstop beoordeeld wordt of de spelers nog op hun niveau spelen. Dit kan
betekenen dat een speler die onder zijn niveau speelt hoger wordt geplaatst en vice versa. Ook vanuit de interne scouting kan naar voren komen dat een speler hoger moet worden geplaatst en vice versa. Uitgangspunt is
wel dat hiermee terughoudend wordt omgegaan en bij voorkeur alleen in de winterstop.
Wat betreft de fysieke weerbaarheid wordt gefaciliteerd dat voor de jeugd van JO19. JO17, en JO15 op woensdag een verzorger/fysiotherapeut aanwezig is en wordt verder ingezet op blessurepreventie.
Verder worden de teams altijd ingedeeld in een klasse die aansluit bij het eigen niveau zodat er altijd sprake is
van passende voetbalweerstand.
Recreatieve pijler
1. Ook niet selectie-teams worden goed begeleid
Spirit vindt het belangrijk dat alle teams goede training en begeleiding hebben. Spirit zet dan ook in dat ieder
jeugdelftal minimaal een eigen trainer heeft en een eigen leider. Van de begeleiding wordt verwacht dat zij de
jeugd de gedragsregels van de club bijbrengen en hen opleiden tot de hoogst mogelijke prestatie waarbij het
hebben van plezier voorop staat.
2. Behouden van eigen jeugdleden voor de vereniging.
Spirit vindt het belangrijk dat de jeugdleden behouden blijven voor de vereniging, onder meer door de doorstroming naar de senioren. Door een actief verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligheid brengt Spirit de
jeugdleden verenigingszin bij en hoopt Spirit dan ook te kunnen behouden voor seniorenvoetbal of anderszins.
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4.3 Meisjes-/ damesvoetbal
4.3.1 Algemeen, visie, doelstellingen
Het meisjes- en damesvoetbal is de jongste loot aan de jeugdafdeling van VV Spirit en is één van de snelst
groeiende sporten bij de dames/meisjes in Nederland. Vanaf het seizoen 2016/2017 zijn er 3 meisjesteams
vertegenwoordigd in de KNVB-competitie. Echter, met de uitbreiding van het aantal meisjesteams en een
damesteam, is gekozen voor het meisjes- en damesvoetbal een eigen organisatiestructuur op te zetten. Dus de
wedstrijdsecretaris, jeugdcoördinator en hoofdtrainer zijn apart voor de meisjes/dames. Veel onderdelen van
de paragraaf jeugd zijn ook van toepassing voor het meisjes/damesvoetbal. Op sommige onderdelen zijn er
echter wel verschillen, specifiek gericht op het meisjes/damesvoetbal.
Visie
De visie van VV Spirit op het meisjes- en damesvoetbal is dat vrouwen en meisjes in de gelegenheid worden
gesteld de voetbalsport op recreatief niveau te beoefenen in een veilige omgeving. Naast het met plezier beoefenen van de voetbalsport vindt ook een actief verenigingsleven plaats voor en door de vrouwelijke jeugdleden. Met de groei van het aantal meisjes- en damesleden kan een verdere doorgroei naar meer prestatieve
teams worden gemaakt.
Doelstellingen
1. Er wordt plezier beleefd aan de voetbalsport, zowel op de training als in de wedstrijd.
2. Er wordt een volwaardige opleidingslijn gerealiseerd met in iedere leeftijdscategorie minimaal 1 team en
minimaal 1 damesteam om uiteindelijk naar ook meer prestatief dames- en meisjesvoetbal door te groeien.
3. De speelster kan zich ontwikkelen op haar eigen niveau.
4. Naleving van de verenigingsnormen en waarden wordt verlangd.
5. De speelster bindt zich aan de club (als speelster, coach, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, etc.)
6. Een goede en veilige voetbalopleiding bieden voor het meisjes- en damesvoetbal. Iedereen die binnen de
vereniging betrokken is bij dames- en meisjesactiviteiten dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG).
7. VV Spirit wil ook in de komende jaren een breed platform bieden aan speelsters die de voetbalsport
recreatief willen beoefenen. Met name ten aanzien van het dragen van de organisatie en het bewaken en
bewaren van de verenigingsnormen en waarden en de ‘clubcultuur’ speelt deze groep een belangrijke rol.
Spirit onderkent dit en zullen de meisjesteams voorzien van een adequate organisatie en voldoende
trainers, materialen/faciliteiten om de voetbalsport te beoefenen namens Spirit.
4.3.2 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
Aangezien het meisjes- en damesvoetbal ondergebracht is binnen de staande organisatie van de jeugdafdeling van VV Spirit, wordt hier voor de organisatie, taken en verantwoordelijkheden verwezen naar paragraaf
4.2.2. van de jeugd.
4.2.3 Ambities
Hieronder volgen de ambities voor het meisjes- en damesvoetbal voor de komende periode. Aangezien het
meisjesvoetbal onderdeel uitmaakt van de jeugdafdeling, zijn de algemene ambities die beschreven staan in
paragraaf 4.2.3. ook van toepassing op het meisjes- en damesvoetbal.
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1. Uitbreiden naar een volwaardige opleidingslijn en minimaal1 damesteam.
Om de doelstelling van een volwaardige opleidingslijn te bereiken waarin in iedere leeftijdscategorie een meisjesteam is vertegenwoordigd en minimaal 1 damesteam, organiseert VV Spirit diverse wervingsacties.
Te noemen zijn de meisjesclinics, benaderen van scholen in de omgeving en andere activiteiten waaraan de
meisjes mee kunnen doen, zoals de clinics die georganiseerd worden door Excelsior.
2. Meisjesteams worden goed begeleid
VV Spirit vindt het belangrijk dat alle teams goede training en begeleiding hebben. VV Spirit zet dan ook in dat
ieder meisjesteam minimaal een eigen trainer heeft en een eigen leider. Van de begeleiding wordt verwacht
dat zij de meisjes en dames de gedragsregels van de club bijbrengen en hen opleiden tot de hoogst mogelijke
prestatie waarbij het hebben van plezier voorop staat. Uiteraard is het voor talentvolle meisjes ook mogelijk
deel te gaan nemen aan het Talentprogramma, zo lang mogelijk bij de jongens te blijven spelen. Ook is er aandacht voor mentale weerbaarheid, door bv. te leren omgaan met teleurstellingen.
3. Behouden van eigen vrouwelijke jeugdleden voor de vereniging.
VV Spirit vindt het belangrijk dat de vrouwelijke jeugdleden behouden blijven voor de vereniging, onder meer
door de doorstroming naar het senioren damesvoetbal. Door een actief verenigingsleven en het stimuleren
van vrijwilligheid brengt Spirit de vrouwelijke jeugdleden verenigingszin bij en hoopt Spirit dan ook te kunnen
behouden voor damesvoetbal of anderszins.
4.VV Spirit heeft een sterke regionale functie voor talentvolle en ambitieuze meisjes uit de regio
Door het meisjes- en damesvoetbal goed te structureren en faciliteren en de groei in het aantal leden, is het
mogelijk dat VV Spirit kan uitgroeien tot een regionale vereniging voor talentvolle meisjes en dames uit de
regio. Dit kan verder bijdragen aan de verbetering van de samenwerking met andere regionale amateurverenigingen en de samenwerking met SBV Excelsior biedt mogelijk een mooi (doorstroom)perspectief voor meisjes
bij de vereniging.
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5. Arbitrage
5.1 Algemeen, visie, doelstellingen
Arbitrage is een belangrijk onderdeel voor een voetbalvereniging. Immer zonder scheidsrechters geen voetbal.
Wij moeten er dus voor zorgen dat we telkens nieuwe scheidsrechters weten te werven en op te leiden. Er is
op dit moment bij VV Spirit een scheidsrechterscommissie actief welke zich inzet voor de scheidsrechters en
zorgt dat zij de begeleiding en aandacht krijgen die ze verdienen. Daarnaast zorgen leden van deze commissie
ervoor dat er wekelijks voldoende scheidsrechters op de been zijn om de wedstrijd van dat weekend te kunnen
leiden.
5.2 Organisatie taken en verantwoordelijkheden
Binnen de vereniging is er een tweedeling tussen scheidsrechters voor de senioren en scheidsrechters voor de
jeugd. In de senioren worden de wedstrijden vanaf het vierde gefloten door spelers van andere teams van VV
Spirit. Het onderstaande geldt dan ook met name voor de scheidsrechters die in de jeugd fluiten.
De scheidsrechtercommissie ziet er als volgt uit:
Binnen de jeugd worden de scheidsrechters aangesteld door
Als commissie hebben we de taken onderverdeeld in vier subgroepen:
- Werven: Het enthousiast maken en winnen van nieuwe scheidsrechters in de lagere junioren
		 elftallen en onder de oudere leden (voor de hogere wedstrijden).
- Opleiden: Intern of extern (KNVB) aanbieden van opleidingen om ervoor te zorgen dat de
		 nieuwe scheidsrechters met voldoende regelkennis en vertrouwen het veld op zullen stappen
- Begeleiden: Daarnaast verzorgen we als commissie dat de scheidsrechters die net beginnen de
		 eerste wedstrijd(en) worden begeleid door een ervaren scheidsrechter of iemand vanuit de commissie.
		 Dit om ervoor te zorgen dat zij zich op hun gemak voelen tijdens de eerste wedstrijd en natuurlijk te
		 voorkomen dat de eerste wedstrijd meteen de laatste is.
- Aanstellen: De lastigste taak blijft toch altijd het aanstellen. We hebben een excel-bestand met alle
		 scheidsrechters, met elftal en voorkeursniveau erbij, zodat er op basis van deze lijst kan worden
		 ingedeeld. Op dit moment gaat het nog op aanmelding, en pas wanneer er wedstrijd open blijven
		 staan gaan we aanstellen. Dit willen we echter wel graag veranderen, maar hier zijn we nog niet
		 aan toegekomen.
Op dit moment hebben wij een lijst met 78 vrijwilligers die soms, of met enige regelmaat een wedstrijd fluiten.
Natuurlijk is dit een fantastisch aantal, daar VV Spirit ook bekend staat om haar vele vrijwilligers, maar het kan
altijd meer. Mensen die stoppen moeten worden opgevuld met nieuwe gezichten en daarnaast kan er nog veel
gebeuren om mensen te behouden.
5.3 Ambities
1. Wij hebben de ambitie om binnen 2 jaar de Araf-certificering binnen te halen zodanig dat wij een korps
hebben dat op niveau is opgeleid en waar een organisatie achter staat dat kan waarborgen dat er telkens
voldoende scheidsrechters zijn die op voldoende niveau zijn opgeleid en vanuit de club de juiste faciliteiten
krijgen.
2. Verder heeft VV Spirit de ambitie om te gaan werken bij Arbitrage Online, waardoor het eenvoudiger wordt
scheidsrechters te plaatsen op een wedstrijd.
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6. Sponsoring
6.1 Algemeen, visie en doelstellingen
De sponsoren zijn voor VV Spirit erg belangrijk. Sponsoren vormen naast de contributie en kantine-inkomsten
de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De sponsorcommissie draagt zorg voor het aantrekken en
onderhouden van de contracten met de sponsoren. In dit hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden,
doelstelling en ambities van de sponsorcommissie aan.
De sponsoring zoals deze nu plaatsvindt is voldoende om de vereniging financieel draaiende te kunnen houden. Doelstelling blijft om de kwaliteit van de sponsoractiviteiten te verbeteren en de kwantiteit van de sponsoren te verhogen.
6.2 Organisatie, taken en bevoegdheden
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe sponsoren en het onderhouden van
de relaties met de bestaande sponsoren. Belangrijk hierbij is goed relatiebeheer en duidelijke en transparante
communicatie over de besteding van de gelden. Ook het beheer van de contracten en overeenkomsten behoort tot de verantwoordelijkheden van de sponsorcommissie.
6.3 Ambities
1. Werkwijze en procedures vastleggen
Werkwijzen en procedures van de sponsorcommissie zijn tot op heden niet vastgelegd. Door het opstellen van
een handboek sponsoring waarin alle activiteiten worden opgenomen, zal structuur en duidelijkheid bevorderd
worden. Waar nodig worden draaiboek opgesteld voor specifieke taken.
2. Verbeteren kwaliteit archivering en contractbeheer
Een inhaalslag moet gemaakt worden in het archiveren van de documenten van de sponsorcommissie. Duidelijke structuur dien aangebracht te worden in het contractbeheer. Hierdoor kan een betere planning en agendavoering gehanteerd worden.
3. Versterken relaties sponsoren
De sponsoren moeten regelmatig in aanraking komen met VV Spirit. Dit kan op zeer verschillende wijzen, zoals
het uitnodigen voor wedstrijden, een jaargesprek, specifieke bijeenkomsten of een borrel. Hiermee wordt de
binding met de club versterkt.
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7. Accommodatie en accommodatiebeheer
Onder de accommodatie wordt verstaan het totale sportcomplex zijnde de kantine, de kleedkamers, de velden
en bijbehorend (on)roerend goed. VV Spirit heeft de afgelopen jaren zeer veel geïnvesteerd in de accommodatie en de velden. Momenteel zijn er 4 velden (waarvan 2 kunstgrasvelden), een tribune, 12 kleedkamers, nieuw
interieur voor de kantine en bestuurskamer en zijn er vergevorderde plannen voor nog 4 extra kleedkamers en
een medische ruimte. Dit betekent echter niet dat het beheer en investeren in de accommodatie nu gereed is.
Er is altijd werk aan de winkel. In dit hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling, ambities
en de wijze waarop het onderhoud van het materiaal en de kantine is ingericht.
7.1. Algemeen, visie, doelstellingen
Alle teams moeten kunnen beschikken over geschikt materiaal om hun trainingen en wedstrijden naar behoren
uit te kunnen oefenen. VV Spirit wil graag dat de accommodatie een sfeer uitdraagt die past bij de vereniging:
gezelligheid, kwaliteit, netjes en schoon. De kleuren geel-wit staan daarbij centraal, evenals de voetbalsport en
het verenigingsleven.
Het in goede conditie houden van de accommodatie d.m.v. nieuwbouw/renovatie, periodieke onderhoud en het
repareren van schades is een andere belangrijke doelstelling.
7.2 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
Bestuurlijk is het bestuurslid facilitaire zaken verantwoordelijk voor het accommodatiebeheer- en beleid, evenals voor het beheer van de voetbalmaterialen (kleine goals, f-goals, ballen, hesjes, kleding, pionnen, etc.).
De coördinator van de onderhouds-/ werkploeg is verantwoordelijk voor het aansturen van de onderhoudsploeg en het signaleren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden. Bij grotere en complexere onderhoudsklussen kan in overleg met het bestuur een bedrijf worden ingehuurd.
Overigens hebben alle leden zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het materieel en de accommodatie. De leden zijn immers de gebruikers.
De onderhoudsploeg heeft de volgende taken:
Onderhoud en schoonmaak
1. Is verantwoordelijk voor het (klein) onderhoud van het clubhuis, kleedkamers, tribunes e.d.
2. Voert onderhoud uit aan de hand van een door het bestuur goedgekeurd meerjaren onderhoudsplan.
3. Is verantwoordelijk voor goede werking en afstelling van de verwarming en boilers in het clubhuis
en de kleedkamers.
4. Coördinatie (ver)bouwen of aanpassingen van de accommodatie.
5. Opstellen en bewaken budget per seizoen.
6. Externe contacten onderhouden (gemeente, aannemers, etc.)
7. Zoeken vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden.
8. Contractbeheer verplicht onderhoud brandblusmiddelen, noodverlichting, EHBO-middelen, alarmering, etc.
9. Buiten- en binnen schilderwerk.
10. Verantwoordelijk voor de wekelijkse schoonwerkzaamheden van douches, kleedkamers en aanverwante
ruimtes (en kantine, bestuurskamer, etc.)
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Velden/terreinen
1. Overlegt met de gemeente over opening en sluiting van velden i.o.m. de consul.
2. Overlegt met de gemeente over onderhoud van de velden.
3. Overlegt met de gemeente betreffende plaatsing/verwijderen van doelen en doelnetten.
4. Overlegt met de gemeente over trekken van de lijnen.
5. Overlegt met het wedstrijdsecretariaat over het gebruik van de velden.
6. Belijning op de velden
7. Onderhoud totale terrein (groen en verhardingen).
8. Onderhoud veld- en overige verlichting.
Reclameborden
1. Is verantwoordelijk voor de plaatsing en verwijdering van de reclameborden.
2. Is verantwoordelijk voor het schoonmaken en onderhoud van de reclameborden en andere
reclame-uitingen.
7.3 Ambities
Hieronder volgen de ambities de accommodatie en accommodatiebeheer. Hierbij is de uitbreiding van de
kleedkamers als ambitie buiten beschouwing gelaten omdat deze reeds in een vergevorderd stadium is.
1. Opstellen meerjarenonderhouds- en investeringsplan inclusief begroting voor de accommodatie en het accommodatiebeheer.
Voor de toedeling van de (financiële) middelen in de komende jaren is het van belang dat er ook meer inzicht
komt in de nog aankomende onderhoudswerkzaamheden en investeringen in de accommodatie en het accommodatiebeheer. Verder draagt een meerjarenonderhouds- en investeringsplan aan meer planmatig en gestructureerde uitvoering van de diverse werkzaamheden.
2. Centraliseren materiaal- en kledingbeheer
Op dit moment is het beheer en aanschaf van diverse voetbalmaterialen (ballen, goaltjes, hesjes, pionnen, etc.)
en kleding versnipperd binnen de vereniging en niet gecoördineerd (zie ook hoofdstuk 4). Voorgesteld wordt
om een Materiaal- en kledingcommissie in te stellen waarin deze onderdelen zijn ondergebracht en worden
gecoördineerd met 1 duidelijk aanspreekpunt.
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Deze Materiaalcommissie krijgt de volgende taken:
1. Is verantwoordelijk voor het maken van een kleding- en materialenbeleid
2. Draagt zorg met het bestuurslid Facilitaire Zaken voor de kwaliteit en het onderhoud van het
voetbalmateriaal.
3. Is verantwoordelijk voor de verwerving (bestellen), inname en controle op beschadiging en tekorten
van veldmateriaal (ballen,hesjes, pionnen, goaltjes, etc.) alsook de verenigingskleding voor spelers,
vrijwilligers en trainers.
4. Voorraadbeheer voetbalmaterialen en kleding
5. Onderhoud kleding en materialen
6. Opstellen vervangingsplan materialen en kleding.
7. Inkoop en bestellen materialen.
8. Opstellen beleid m.b.t. kleding en materialen voor de verschillende seniorenteams.
9. Bewaken uniformiteit kleding en materialen in relatie tot de clubkleuren et.c
10. Opstellen en bewaken budget per seizoen.
3. Breder gebruik sportvelden
Een andere ambitie is om in overleg met gemeenten, andere sportverenigingen, etc. het gebruik van de sportvelden en dan met name de kunstgrasvelden uit te breiden. Dit draagt bij aan de bredere maatschappelijke
verantwoordelijkheid die Spirit wil nemen binnen de kern en gemeente.
4. Adequate ICT- infrastructuur
De digitalisering heeft ook zijn weerslag op de organisatie van VV Spirit. Een noodzakelijk randvoorwaarde is
een goedwerkende adequate ICT- infrastructuur. Verder worden de mogelijkheden onderzocht om bijvoorbeeld
WIFI kosteloos ter beschikking te stellen aan de leden en bezoekers van het sportpark.
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8. Communicatie en publiciteit
8.1 Algemeen, visie, doelstellingen
VV Spirit is een vereniging met bijna 1.000 leden en daarom is communicatie en publiciteit een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Het doel hiervan is om al onze leden op de hoogte te houden van het wel en wee
van onze vereniging maar ook van de dagelijkse gang van zaken zoals wanneer welke wedstrijden worden
gespeeld. Duidelijke communicatie met leden, vrijwilligers en belanghebbenden is in deze tijd dus enorm van
belang. Hierbij moet zowel rekening worden gehouden met de nieuwe generatie die altijd en overal verbonden
is via ‘smartphones’, internet en dergelijke als met de oudere, niet digitale, generatie.
Wij onderscheiden hierbij de volgende communicatie middelen:
- De website
- De Treffer
- Mail
- Apps
- Twitter
- Facebook
Daarnaast maakt VV Spirit gebruik van publiciteit wanneer er bepaalde evenementen of andere gebeurtenissen.
Doelstelling:
Heldere communicatie naar alle leden en belanghebbenden om brede bekendheid te geven aan VV Spirit op
prestatief (de prestaties van de verschillende teams) en recreatief gebied (de ‘verbindende’ Spirit activiteiten).
8.2. Organisatie, taken, verantwoordelijkheden
Er is geen commissie die zich specifiek bezig houdt met de communicatie en publiciteit binnen onze vereniging.
Er worden echter wel ad-hoc zaken opgepakt door individuen. De website en de daaraan gekoppelde communicatie uitingen worden gedaan door de webmaster. De content wordt aangeleverd door de verschillende
geledingen van onze organisatie.
De treffer wordt opgesteld door een eindredacteur op basis van de kop van verschillende mensen. Door deze
eindredacteur wordt het clubblad ook gedrukt.
Het twitter account en de facebook pagina wordt ook door de webmaster beheert waarbij enkele mensen
ook toegang hebben tot dit account zodat bij afwezigheid van de webmaster hier toch content op kan worden
geplaatst.
Tenslotte wordt er op teamniveau vaak gewerkt met app groepen en mails. De verantwoordelijk hiervoor ligt
vaak in handen van de leider van een team.
8.3. Ambities
1. Centraliseren communicatie- en PR-uitingen
Alle uitingen die vanaf VV Spirit naar buiten gaan voldoen aan de huisstijl zoals wij die als Spirit voor staan.
Er zijn dan ook geen losstaande middelen meer operationeel. Daarnaast zullen we op gestructureerde wijze
de pers gaan benaderen. Om dit voor elkaar te krijgen zullen we een team oprichten dat zich bezig zal houden
met deze communicatie. Uiteraard zullen de huidige mensen bv de eindredacteur van de treffer en de webmaster zitting nemen in deze commissie.

30 . Beleidsplan VV Spirit

9. Kantine / horeca
De kantine is de plek waar alle leden, supporters, sponsoren en anderen die betrokken zijn bij VV Spirit samenkomen om na de inspanningen op het veld een hapje en een drankje te nuttigen (‘3e helft’). In de kantine staat
ontmoeting centraal. Deze plek is essentieel voor de verenigingsbeleving van de leden. In dit hoofdstuk treft u
de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling, en ambities van de bar- en keukencommissie aan.
9.1 Algemeen, visie en doelstellingen
De kantine heefteen belangrijke functie om zorg te kunnen dragen voor een betere binding van de leden aan
de vereniging. In de kantine kan een hapje en drankje worden genuttigd na een training of wedstrijd, waarbij
nog eens nagesproken wordt over de belangrijke momenten en het samenspel. De kantine is het visitekaartje
naar de bezoekers. Op wedstrijddagen willen wij de bezoekers graag gastvrij kunnen ontvangen.
Daarnaast is de kantine natuurlijk ook een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. De inkomsten van
de kantine moeten zorgen voor een sterke financiële positie van VV Spirit.
9.2 Organisatie, taken, verantwoordelijkheden
De bar- en keukencommissie is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen rondom de kantine. Zorggedragen
wordt voor het inkopen van passende voorraden en een gevarieerd aanbod dat aansluit op de wensen van
de leden. Ook wordt ervoor zorggedragen dat voldoende wisselgeld aanwezig is in de kassalade en wordt
regelmatig kasgeld gestort bij de bank. De kasontvangsten en uitgaven van de kantine worden geregistreerd.
Daarnaast worden kleine betalingen verricht en het geldkistje beheerd.
Een andere belangrijke taak is de werving, instructie, informatie en planning van de bar- en keukenvrijwilligers.
De bar- en keukencommissie verzorgt de communicatie naar de kantinevrijwilligers.
9.3 Ambities
1.Betrokkenheid behouden bij bar- en keukenvrijwilligers
Om de vrijwilligers die een rol vervullen in de kantine betrokken en geïnstrueerd te houden is het de ambitie
om minimaal één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. In deze bijeenkomst kunnen naast de mededelingen en actualiteiten ook ideeën uitgewisseld worden voor verbeteringen van het beleid, assortiment, klantvriendelijkheid, etc.in de kantine.
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10. Nevenactiviteiten
10.1 Algemeen, visie en doelstellingen
Activiteiten dragen bij aan een betere verbinding van de leden onderling en met de vereniging. Naast de ontmoetingen in de kantine zijn de activiteiten uitgelezen gelegenheden om leden en vrijwilligers vanuit verschillende teams samen te brengen. Bij VV Spirit zijn in hoofdlijnen 3 soorten van activiteiten te onderscheiden.
In dit hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling ,samenstelling en ambities weer van de
nevenactiviteiten.
De nevenactiviteiten hebben als doel de leden van VV Spirit gedurende het jaar te voorzien van recreatieve
activiteiten. Bij deze activiteiten staat ontmoeting, ontspanning en verenigingszin centraal.
10.2 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden
1. In het hoofdbestuur heeft 1 bestuurslid de portefeuille van de Nevenactiviteiten. Vanuit deze portefeuille
worden diverse activiteiten georganiseerd die met name gericht zijn op de senioren en activiteiten in de kantine
zoals: Klaverjassen, Rad van Fortuin, kantineacties met Pasen, organiseren vrijwilligersavond, etc.. Maar ook
voor de jubilea, etc. vallen hieronder. Hiernaast is een aparte groep vrijwilligers verantwoordelijk voor de
uitreiking van de Steef van Kooten-penning.
2. Verder worden diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals: voetbalkamp, bingo, Sinterklaas, Halloween, zaalvoetbal, etc. Maar ook moet hier worden gedacht aan bijvoorbeeld de Pupil van de Week.
3. Tenslotte zijn er vrijwilligers die zich adhoc bezig houden met de organisatie van nevenactiviteiten (kantinefeesten, voetbalquiz, oliebollenwedstrijd, etc.). Vooral de organisatie van de feesten in de kantine vinden op
adhoc basis plaats. Deze feesten vormen naast de gezelligheid en binding ook een belangrijke aanvullende
bron van inkomsten.
10.3 Ambities
1.Vroegtijdig opstellen en aankondigen activiteitenkalender
Agenda’s worden op voetbalgebied maar ook door andere activiteiten van de leden al vroegtijdig ingevuld. Om
zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden bij een activiteit aanwezig te kunnen zijn, blijft het noodzaak
om de activiteiten vroeg te plannen en aan te kondigen.
2.Centraliseren van de organisatie van Nevenactiviteiten
Hierboven is gebleken dat de organisatie van de nevenactiviteiten over diverse mensen en geledingen is versnipperd. Om de organisatie meer te centraliseren, af te stemmen en elkaar te versterken, is het de ambitie om
1 Nevenactiviteitencommissie in te stellen waarin de genoemde activiteiten worden georganiseerd en afgestemd.
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11. Financieel beleid en beheer		
11.1 Algemeen, visie, doelstellingen
VV Spirit is een financieel gezonde vereniging. Dit willen we uiteraard zo houden. VV Spirit heeft een drietal
grote bronnen van inkomsten te weten de contributies, de kantine inkomsten en de sponsorinkomsten. Het uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen de gelegenheid willen geven om te kunnen voetballen bij Spirit.
Hiervoor zullen we proberen om de contributie zo laag mogelijk te houden en eerder de keuze maken om de
prijzen van de kantine te verhogen. Hierbij zullen we echter altijd wel als uitgangspunt nemen wat normale
prijzen voor de verschillende producten van de kantine zijn voordat we tot een dergelijke verhoging overgaan.
Uitgangspunt is een sluitende begroting.
11.2. Organisatie, taken, verantwoordelijkheden
Middels de penningmeester legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering
over het gevoerde financiële beleid. Tijdens deze vergadering worden ook de plannen voor het volgende jaar
gepresenteerd met de daarbij behorende consequenties voor kosten en de bovengenoemde opbrengst categorieën.
11.3. Ambities
1. Opstellen financieel kader (beleidsplan)
Het ontwikkelen van financiële kaders en uitgangspunten voor de langere termijn zodat de generatie na ons
een gezonde vereniging kan erven. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in facilitaire kant van de vereniging zodanig dat we een accommodatie hebben waar we de komende decennia weer mee vooruit kunnen.
2. Financiële ruimte beschikbaar stellen voor investeringen in technisch kader
De komende jaren zal er dan ook ruimte komen om ook onze sportieve ambities verder waar te kunnen maken.
Dit betekent dat er geïnvesteerd zal gaan worden in goede trainers en overige staf voor selectie en de hoogste
jeugdteams (zie ook elders).
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12. Vrijwilligersbeleid
12.1 Algemeen, visie, doelstellingen
Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn de spil van elke vereniging. Zo ook
bij Spirit. Zonder al deze mensen kan een club eenvoudigweg niet bestaan. Vrijwilligerswerk staat echter ook
onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen
aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds hogere eisen gesteld worden. Gelukkig weet Spirit
zich nog gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Om deze personen te waarderen, zullen voor en door vrijwilligers activiteiten georganiseerd worden. Al deze mensen moeten echter ook beseffen dat vrijwilligerswerk
niet vrijblijvend is. Afspraak is afspraak en daardoor moet er duidelijkheid zijn in het vrijwilligersbeleid.
Doel:
Een zo groot mogelijke eenheid creëren tussen iedereen die Spirit een warm hart toedraagt en zich hierdoor
voor de club inzet. Met als doel het realiseren van de doelstellingen en het uitvoeren van besluiten zoals die
door het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn genomen. Wij zijn immer met zijn alle verenigd in Spirit
en dit betekent dat we dit ook met zijn allen in stand moeten houden.

12.2. Organisatie, taken, verantwoordelijkheden
Binnen het bestuur is één functionaris belast met het uitvoering geven aan het vrijwilligers beleid. Onder deze
bestuurder fungeert een nog in te stellen vrijwilligerscommissie van 3 personen die wordt voorgezeten door de
vrijwilligers coördinator. De commissie zal vorm geven aan de ambities zoals die hieronder staan uitgewerkt.

12.3. Ambities
1. Stel regels en voorwaarden
Ook voor vrijwilligers gelden simpele, heldere regels en normen en waarden. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend;
hij/zij draagt verantwoordelijkheid. Aanvaard daarom bijvoorbeeld een vrijwilligersfunctie voor een bepaalde
termijn en neem deze functies ‘officieel’ op in het organogram.
2. Ken de potentiële doelgroepen
Doelgroepen om te benaderen voor een vrijwilligersfunctie zijn bijvoorbeeld: ouders, opa’s en oma’s, scholieren
en studenten, WAO’ers, bijstandsmoeders en -vaders, mensen met een lichamelijke functiebeperking en chronisch zieken, oudgedienden en reïntegratie medewerkers.
3. Inventarisatie
Maak een inventarisatie van alle werkzaamheden die er zijn, dus ook die waarvoor inmiddels al vrijwilligers
gevonden zijn. Soms is het verstandig om een functie die veel tijd kost, te splitsen in meerdere, kleinere werkzaamheden. Zo is de vereniging minder afhankelijk van een persoon.
4. Maak een planning
Voor een optimale bezetting is een planning noodzakelijk. Zorg voor een duidelijk overzicht van de benodigde
(uitvoerende) vrijwilligers, hun taken en looptijden van de functies. Zorg onder meer ook voor een goed overzicht van potentiële vrijwilligers, voorzien van hun contactgegevens.
5. Begeleid bewust
Werk vrijwilligers in. Wijs een mentor of maatje aan en betrek ook anderen bij de opvang van de nieuwkomer.
Overlaad deze niet met een enorme stroom informatie. Houd onder meer rekening met (interculturele of menselijke) verschillen, leg de taken goed uit en bespreek concrete situaties na.
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6. Betrek bij de club
Betrek vrijwilligers bij de club en maak van hen een ‘ambassadeur’. Wees transparant en geef ook deze leden
de tijd en ruimte om mee te discussiëren over nieuwe ideeën. Bevorder hun deskundigheid en zelfontplooiing,
laat hen hun ambities kenbaar maken en hun initiatieven in de praktijk toepassen.
7. Benader persoonlijk
De sleutel tot succes is een persoonlijke benadering. Toon bijvoorbeeld welgemeende interesse, denk na over
op welke momenten u de persoon het best kunt aanspreken. Wees open in de communicatie en maak eventuele onzekerheden bespreekbaar. Bouw de betrokkenheid van vrijwilligers langzaam op.
8. Werf senioren én jeugd
Informeer senioren, bij aanvang van het voetbalseizoen, over vrijwilligerswerk dat zij in de ogen van de vereniging kunnen of zouden moeten doen. Geef hen, via de betreffende trainer, een lijst met daarop de potentiële
taken. Informeer ook spelers op jonge leeftijd. Hier is grote winst te behalen.
9. Stel een vrijwilligerscoördinator aan
Deze is voor vrijwilligers een aanspreekpunt. Bijvoorbeeld voor vragen over clubbeleid en (andere) vrijwilligersfuncties. Hij/zij helpt onder meer informatiebijeenkomsten organiseren, vraagt naar verwachtingen en ervaringen en zal actief netwerken. Sta als bestuur in direct contact met hem/haar.
10. Social media en andere wervingsmiddelen
Internet, twitter, facebook pagina, clubblad, posters, (team) nieuwsbrief en/of flyers.. Denk na over hoe u
mensen het best kunt benaderen. Middels persoonlijke benadering wordt veelal meer bereikt dan enkel een
oproep in bijvoorbeeld het clubblad. Welk middel en welk persoon spreekt welke doelgroep aan? Denk bijvoorbeeld aan social media door en voor de jeugd en wanneer zijn zij bereikbaar? Vermeld de taak-/functieomschrijving en, onder meer, wat de club te bieden heeft.
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1. Benaderen vrijwilligers en organiseren
overleggen en taken.

1. Benaderen vrijwilligers voor begeleiding, opzetten wedstrijdprogramma

1. Verbeteren doorstroming
jeugdspelers naar A/Bselectie zodat 90% A/Bselectie uit eigen
opgeleide jongens bestaat.

2. Uitbreiden Technische
Commissie

3. Opzetten organisatie en
begeleiding O23

1. In het W&N-statuut zullen we een
paragraaf opnemen over seksuele
intimidatie.
2. Wij zullen een vertrouwenspersoon
aanstellen waar mensen, die zich
geïntimideerd of op een andere
manier onheus voelen bejegend,
zich kunnen melden.
3. Wij zullen van onze vrijwilligers binnen
de jeugd een VOG (verklaring omtrent
gedrag) vragen ten einde maximale
veiligheid voor de kinderen te kunnen
borgen.

MAATREGELEN/ACTIES

1. Verlengen jeugdopleiding door te
onderzoeken om 2e elftal als Jong
Spirit in te richten.
2. Structureel meetrainen jeugdspelers
met A-selectie, aanvullend op eigen
trainingen, rekening houdend met
belastbaarheid jeugdspelers.
3. Afstemmen speel- en trainingstijden
van het 1e elftal,2e elftal en O19-1.
Hierdoor beter mogelijk wisselspelers
aan te leveren vanuit O19-1 aan m.n. 1e.

Hoofdstuk 4:
Technisch beleid, senioren

Veilige omgeving voor jongens
en meisjes om te voetballen

Hoofdstuk 3:
Normen en waarden

AMBITIES/DOELEN

B-TZ ism
A-TJC

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

B-TZ ism
TJC-A/B

B-TZ

N.V.T.

B-TZ ism
TJC-A/B

X

X

X

X

N.V.T.

W&NCommissie

N.V.T.

X

N.V.T.

W&NCommissie

B-TZ ism
A-TJC

X

2017/18

N.V.T.

BUDGET

W&NCommissie

WIE

X

X

X

2018/19

2019/20

13. Globaal actieplan 2018-2020

Hieronder per hoofdstuk de ambities weergegeven met daarbij de te nemen maatregelen/acties, benodigd
budget en een globale planning. Dit globale actieplan wordt per seizoen in een jaarlijks actieplan nader uitgewerkt met de concrete stappen om tot realisatie van de maatregel/actie te komen.
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1. Voldoende en
gekwalificeerde
scheidsrechterskorps

Hoofdstuk 5: Arbitrage
HB
Scheidscie
Scheidscie

TJC Dames

2. In samenwerking met regionale
clubs en Excelsior vergroten regionale
functie

1. Instellen scheidsrechterscommissie
2. Gebruik maken van Arbitrage online.
3. Behalen van ARAF-certificering.

TJC Dames

??
N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

JB

1. Wervingscampagnes voor
aantrekken meisjes en dames

N.V.T.

JB

1. Bespreken samenwerkingsvormen
regionale clubs over kaderbegeleiding,
opleiden trainers en verbeteren
ontwikkeling jeugdspelers van andere
verenigingen bij Spirit.
2. Samenwerkingsprogramma met SBV
Excelsior intensiveren.

3. Versterken regionale functie
VV Spirit en verdere
samenwerking

Meisjes-/damesvoetbal
1. Uitbouwen van het meisjes
en damesvoetbal tot een
volwaardige opleidingslijn.
2. Sterke regionale functie
(bolwerk) voor het meisjesen damesvoetbal

N.V.T.
N.V.T.
N.V.T.
I: € 1000
S: € 1000

TJC, HJO
TJC, HJO
TJC, HJO
TJC

1. Opzetten Talentprogramma
2. Meetrainen hogere leeftijdscategorie
3. Opzetten interne scouting
4. Aanschaf en implementatie digitaal
spelervolg-/video-analysesysteem

2. Verbeteren talentidentificatie, talentontwikkeling en
kennis van ontwikkeling
jeugdspelers

BUDGET
S: € 5000
S: € 5000

WIE
HJO
JB

MAATREGELEN/ACTIES

1. Cursussen Hoofdtrainers en trainers
2. Aanstellen HJO- Bovenbouw en
Onderbouw

Jeugd
1. Zelf opleiden en verbeteren
kwaliteit (Hoofd)trainers en
begeleiding.

AMBITIES/DOELEN

X
X

X

X

X

X
X

X
X

2017/18

X

X

X

X
X

X

2018/19

X

X

X

2019/20
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1. Betrokkenheid behouden bij
bar- en keukenvrijwilligers
en voldoende instrueren.

Hoofdstuk 9: Kantine

1. Centraliseren van
communicatie- en PRuitingen

Hoofdstuk 8: Communicatie
en publiciteit (PR)

1. Planmatig uitvoeren van
onderhouds-werkzaamheden en investeringen
2. Centraliseren Materiaalen kledingbeheer
3. Breder gebruik sportpark
met professionele ICTinfrastructuur

Hoofdstuk 7:
Accommodatiebeheer

1. Verbeteren contracten relatiebeheer

Hoofstuk 6: Sponsoring

AMBITIES/DOELEN

1. Jaarlijks organiseren van een bijeenkomst voor bar- en keukenvrijwilligers
voor instructie, mededelingen,
actualiteiten, knelpunten, etc.

HB

Webmaster ism
met HB

N.V.T

N.V.T

N.N.B

HB

1. Instellen van een Communicatieen PR-commissie

N.V.T

B-AZ

2. Instellen Materiaal- en Kledingcommissie
3. In samenwerking met gemeente en
andere maatschappelijke partners het
sportpark ter beschikking stellen voor
activiteiten en investeren in ICTinfrastructuur (bv. WIFI)

X

X

X

X

X

N.V.T.

N.V.T

X

2017/18

N.V.T.

BUDGET

B-AZ ism
werkploeg

Sponsorcie
Sponsorcie

WIE

1. Opstellen Meerjaren Investerings- en
Onderhoudsprogramma sportpark.

1. Inrichten archief en contractregister
voor de sponsoring.
2. Organiseren activiteiten voor en met
sponsors om relatie met VV Spirit te
versterken

MAATREGELEN/ACTIES

X

X

X

2018/19

X

2019/20
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1. Centraliseren van het
vrijwilligersbeleid

Hoofdstuk 12:
Vrijwilligersbeleid

1. Vastleggen financieel
beleid

Hoofdstuk 11: Financieel
beleid en beheer

1. Centraliseren van de
organisatie van Nevenactiviteiten

Hoofdstuk 10:
Nevenactiviteiten

AMBITIES/DOELEN

1. Instellen van een
vrijwilligerscommissie

1. Opstellen financieel beleid/kader

1. Instellen van een Nevenactiviteitencommissie

MAATREGELEN/ACTIES

HB

Penningmeester

HB

WIE

N.V.T

N.V.T

N.V.T.

BUDGET

X

X

X

2017/18

2018/19

2019/20

BIJLAGE

1

Reviewrapportage KNVB
Kwaliteit &
Performanceprogramma

RAPPORTAGE
KWALITEIT & PERFORMANCE
PROGRAMMA JEUGDOPLEIDINGEN

RAPPORTAGE
Club

VV Spirit

Datum Audit

12 april 2017

Datum Review

13 mei 2017

Adviseur

Nick Veenbrink, NMC Bright
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Dit rapport is samengesteld door NMC Bright als onafhankelijke begeleider van het KNVB Kwaliteit &
Performance Programma voor Jeugdopleidingen.
NMC Bright verklaart dat de informatie zoals weergegeven in dit rapport is opgemaakt naar aanleiding van
de door de club verstrekte informatiestukken en de gevoerde gesprekken en discussies tijdens de
inhoudelijke besprekingen op de dag van de audit en review.
De informatie die hiermee wordt verstrekt is voor zover mogelijk en redelijkerwijs verwacht mag worden
geverifieerd op juistheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid door NMC Bright.
Utrecht, mei 2017
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HOOFDSTUK 1. ONDERZOEKSOPZET
Voor u ligt het eindresultaat van deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma. De Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en sportadviesbureau NMC Bright hebben in samenwerking met uw
vereniging de jeugdopleiding geëvalueerd en op basis daarvan advies uitgebracht.
De voetbalpiramide
Verenigingen
met
een
sterke
jeugdopleiding kunnen zich met behulp
van het Kwaliteit & Performance
Programma voor Jeugdopleidingen op hun
eigen
niveau
positioneren
in
de
voetbalpiramide. Deelname leidt naar de
erkenning als:
1.
2.
3.
4.

Lokale Jeugdopleiding
Regionale Jeugdopleiding
Nationale Voetbalacademie
Internationale Voetbalacademie

Resultaat
Dit rapport geeft de belangrijkste conclusies weer uit de evaluatie en beschrijft adviezen ter verbetering
van de jeugdopleiding. In de periode februari 2017 – mei 2017 heeft VV Spirit deelgenomen aan het
Kwaliteit & Performance Programma voor Jeugdopleidingen. Het programma bestaat uit een
adviesgesprek, een audit en een review.
1.1 Adviesgesprek
In het adviesgesprek wordt naar de ambitie van de jeugdopleiding bepaald.
1.2 Audit
In een audit wordt de jeugdopleiding getoetst aan het kwaliteitskader voor jeugdopleidingen op het
desbetreffende ambitieniveau (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal). De club bereidt zich hierop
voor door eerst zelf de jeugdopleiding te evalueren op basis van minimale kwaliteitseisen in een online
omgeving. Vervolgens vindt er een bezoek aan de club plaats en zullen alle kwaliteitseisen met de club
besproken worden. Op basis van de zelfevaluatie en de bevindingen uit het bezoek wordt een rapportage
opgemaakt waaruit blijkt of de jeugdopleiding voldoet aan de minimale kwaliteitseisen.
1.3 Review
Een review biedt de club de kans om samen met een groep experts de inhoud en praktijk van hun
opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering. Waar de audit controleert
of de jeugdopleiding voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (de zogenaamde randvoorwaarden), focust
de review zich op het ontwikkelen en verbeteren van de jeugdopleiding.
1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zijn de uitkomsten van de audit opgenomen en in hoofdstuk 3 is het verslag te lezen met
de belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de review.
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HOOFDSTUK 2. AUDIT
VV Spirit heeft aan de start van Kwaliteit & Performance Programma de ambitie uitgesproken de status van
Lokale Jeugdopleiding te willen bemachtigen. Op 12 april 2017 heeft daarom de audit plaatsgevonden
waarin is onderzocht of VV Spirit voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (2013-2020) voor een Lokale
Jeugdopleiding zoals beschreven in het KNVB Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen.
Het onderzoek is gedaan door onafhankelijk adviesbureau NMC Bright in samenwerking met de KNVB. In
die hoedanigheid geeft het onderzoeksteam op basis van de audit het volgende advies aan het
bondsbestuur van de KNVB.
3.1 Sterke punten
Op basis van de audit kan worden geconcludeerd dat VV Spirit beschikt over een goed georganiseerde
jeugdopleiding en met ambitieus, hoogopgeleid kader. Er is veel waardering voor de volgende punten:
 Er staat een omvangrijke organisatiestructuur met veel betrokken vrijwilligers.
 De club heeft de afgelopen seizoenen veel geinvesteerd in het opleiden van kader. Het
opleidingscentrum is hier een mooi toonbeeld van.
 De club heeft een breed voetbalaanbod weten te realiseren, bijvoorbeeld door de Spirit Voetbalschool.
3.2 Aandachtspunten
Er zijn aandachtspunten gesignaleerd. De vereniging voldoet op 4 punten niet aan de minimale
kwaliteitseisen die gelden op lokale ambitieniveau.
3.3 Eindconclusie
Dit brengt ons tot de volgende eindconclusie:
Datum audit
:
Ambitie jeugdopleiding
:
Afwijking op regionaal ambitieniveau
:
Conclusie op basis van audit
:

16 maart 2017
Lokale Jeugdopleiding
4 (waar maximaal 4 is toegestaan)
Lokale Jeugdopleiding

De bevindingen van de audit zijn opgenomen in de rapportage Auditrapport 201617 –
VV Spirit vDef. Het totale rapport (inclusief vragen, antwoorden, toelichting en toegevoegde documenten)
is reeds in het bezit van de club.
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HOOFDSTUK 3. REVIEW
Op 13 mei 2017 heeft vervolgens de review plaatsgevonden. De review focust op de inhoud en praktijk van
de jeugdopleiding en heeft als doel om samen met de club een aantal conclusies en aanbevelingen te
formuleren voor het verder ontwikkelen van de jeugdopleiding.
Algemene indruk
Door de aanwezigheid op de accommodatie van VV Spirit en door de gesprekken en discussies met de
interne reviewcommissie heeft het expertpanel een goed beeld gekregen van de jeugdopleiding. Er is veel
waardering voor de volgende punten:
• Spirit investeert gestaag in het ontwikkelen en verbeteren van de jeugdopleiding, zonder de
identiteit van de club uit het oog te verliezen.
• Spirit heeft een bijzonder groot aantal betrokken vrijwilligers.
• Het bestuur toont zich zeer betrokken bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding.
• De club beschikt over een prachtige accommodatie en goede faciliteiten.
Kortom, in een dag tijd heeft het reviewteam een goede indruk gekregen van Spirit. Er zijn sterke punten
gezien en benoemd. Er zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.
BELEID & STRATEGIE BEPALEN
Spirit heeft zich de afgelopen seizoenen tot een club ontwikkelt met regionale aantrekkingskracht. De club
staat bekend als een goed georganiseerde jeugdopleiding met positieve uitstraling. Dit betekent echter
niet dat de club tevreden is. Spirit heeft een ambitie uitgesproken. Bij de review is een start gemaakt met
het concretiseren van doelstellingen, dromen en ambities. De club heeft al een goed beeld van haar
identiteit en wat de club haar leden wilt bieden. Dit kan echter nog verder geconcretiseerd worden op
voetbalinhoudelijk gebied. Daarbij is het de uitdaging niet alleen vast te stellen wat je wilt bereiken, maar
er direct acties aan te verbinden en te benoemen hoe je die doelstellingen gaat realiseren. Neem de sterke
punten -of kracht van de vereniging- als vertrekpunt voor het benoemen van dromen en ambities. ‘Wat gaat
al heel goed en willen we uitbreiden om de jeugdopleiding nog beter te maken?’
Aanbeveling. Concretiseer dromen, ambities en doelstellingen van de club en werk deze uit naar meetbare
doelstellingen. Geef zo concreet mogelijk antwoord op de volgende vragen:
- welke ambities willen wij op korte-, middellange- en lange termijn bereiken?
- welke mensen, voorwaarden en middelen hebben wij nodig om deze ambities te realiseren?
De ambities en bijbehorende doelstellingen moeten toetsbaar zijn aan handelingen of keuzes uit de praktijk.
VOORBEELD UITWERKING DROMEN, AMBITIES EN DOELSTELLINGEN
DROOM
Alle spelers op de club worden
opgeleid volgens een herkenbare
opleidingsvisie die logisch op elkaar
aansluit en kaders biedt voor alle
trainers en coaches, zowel selectie
als niet-selectie.
Bij Spirit krijgt iedereen
ontwikkelkansen op zijn of haar

AMBITIE

DOELSTELLINGEN

HJO & TC

Over 1 jaar hebben we drie HJO’s (professional) aangesteld.

Opleidingsvisie
Gekwalificeerde trainers
Prestatieniveau

Over 3 jaar hebben we met hulp en inbreng van het technisch kader
voetbalinhoudelijk beleid opgesteld dat praktijkgericht is.
Over 5 jaar hebben alle selectietrainers ten minste TC2 in de bovenbouw en
TC3 in de onderbouw.
Over 3 jaar komt het eerste elftal structureel uit in de 2e Klasse, met een
incidentele uitstap naar de 1e Klasse.

Eigen jeugd

Over 5 jaar bestaat 95% van 1e selectie uit eigen jeugd

Talentengroep

Over 2 jaar is er een Talentengroep samengesteld die door extra activiteiten
worden uitgedaagd met als doel aansluiting bij de seniorenselectie.
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niveau, waarbij iedereen
grensverleggend wordt uitgedaagd.

Spirit groeit uit naar een club met
een sterke regionale functie voor
omliggende clubs en talentvolle
spelers.

Interne scouting
Groei meisjes- en
vrouwenvoetbal
Regionale
samenwerking
Regionale
aantrekkingskracht

Over 2 jaar hebben we onze interne scouting geïntensiveerd en bieden we
ambitieuze spelers uit niet-selectieteams aanvullende activiteiten, zodat ze
uitgedaagd worden op hun ambitieniveau.
Over 3 jaar zijn we uitgegroeid tot een bolwerk voor (talentvolle en
ambitieuze) meisjes uit de regio.
Over 5 jaar hebben we een actieve samenwerking met clubs uit de regio op
het gebied van kader-, club- en talentontwikkeling.
Over 7 jaar is het ‘normaal’ dat talentvolle spelers overstappen naar de
jeugdopleiding van VV Spirit om ambities waar te maken.

Aanbeveling. Je kunt de doelstellingen verder uitwerken door per commissie (of doelgroep) een actieplan te
beschrijven voor de doelstellingen die zijn opgesteld. Houdt dit actieplan kort, bondig en overzichtelijk.
VOORBEELD UITWERKING ACTIEPLAN
Huidige situatie
Doelstelling
Wie is verantwoordelijk?
Hoe gaan we dit realiseren?

Wat hebben we daarvoor nodig?
Wanneer hebben we dit afgerond?

Een hoofd jeugdopleiding, niet vrij van een team, met beperkte tijd om trainers te begeleiden op het
veld.
Over 1 jaar hebben we drie HJO’s (professional) aangesteld.
Jeugdbestuur
Budget vrijmaken in overleg met hoofdbestuur.
Functieprofiel opstellen.
Selectieprocedure uitschrijven.
Mogelijke interne kandidaten in beeld brengen.
Vacature uitzetten.
Etc.
Overlegmomenten, budget
September 2017

Aanbeveling. De reviewcommissie ziet de ambitie het meisjes- en vrouwenvoetbal verder gestalte te geven als
een enorme kans voor Spirit. De club kan hiermee uitgroeien tot een regionaal bolwerk voor (talentvolle) meisjes
en vrouwen. Het kan als katalysator dienen in samenwerking met andere amateurverenigingen en de
samenwerking met SBV Excelsior biedt een mooi (doorstroom)perspectief voor meisjes bij de club.

ORGANISATIESTRUCTUUR (NOODZAKELIJKE RANDVOORWAARDEN)
Tijdens de audit is geconstateerd dat de organisatiestructuur nu onvoldoende ruimte biedt om een
voetbalinhoudelijke verdiepingsslag te maken in de jeugdopleiding. Er staat een organisatiestructuur en
randvoorwaarden zijn op orde. Om de volgende stap te maken wordt echter gevraagd dat (selectie)trainers
voetbalinhoudelijk worden aangestuurd. Spirit is in de omstandigheid dat veel vrijwilligers actief zijn in de
jeugdopleiding. De club heeft een voorstel uitgewerkt voor een herzien organogram. Met de review is dit
herziene organogram besproken.
Een belangrijke verandering en ontwikkeling is het aanstellen van hoofden jeugdopleiding die vrij zijn om
trainers in de praktijk te begeleiden. Deze nieuwe functies moeten zorgen voor een inhoudelijke
verdiepingsslag in het voetbalinhoudelijk beleid.
Aanbeveling. Een kernwoord betreffende functie hoofd jeugdopleiding is focussen. Het takenpakket van een hoofd
jeugdopleiding is al snel te omvangrijk. Breng focus aan in de taken van een HJO Bovenbouw, Middenbouw &
Onderbouw. Zorg voor structurele begeleiding van trainers op het veld. Bedenk daarbij welke rol een hoofd
jeugdopleiding aanneemt. Is het vooral iemand die controleert en trainers verplicht volgens bepaalde richtlijnen
te werken? Of is het iemand die trainers betrekt in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie en
onderlinge samenwerking faciliteert? Heeft de HJO een rol naar niet-selectietrainers? Zo ja, welke? Verwerk het
functieprofiel in concrete taken en een jaarplanning, waarin tenminste ‘velduren’ en overleguren in zijn
opgenomen.
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VOORBEELD ORGANOGRAM

Bij de Review werd de opmerking geplaatst: ‘zijn we niet overgeorganiseerd?’ Het is vooral een unieke
omstandigheid zoveel vrijwilligers te hebben, die veel mogelijkheden biedt. Het vraagt de nodige
afstemming, dit maakt het structureren van taken, verantwoordelijkheden en overleg des te belangrijker.
Trainers krijgen namelijk te maken met een HJO en een TJC per leeftijdscategorie, dit kan verwarrend
werken als niet duidelijk is wie welke taken op zich neemt. Bij de Review is de verdeling gemaakt tussen
spelers en trainers: TJC’en richten zich op de ontwikkeling van spelers en HJO’s op de ontwikkeling van
trainers. Deze verdeling betekent iets voor de overlegstructuur.
Aanbeveling. Stel, na het bepalen van het organogram, een communicatiestructuur op. De communicatiestructuur
is erop gericht de kracht en betrokkenheid van vrijwilligers zo effectief en efficiënt mogelijk te benutten. Een
ander belangrijk doel is tevens de HJO’s vrij houden om trainers te begeleiden in de praktijk. Neem deze
overlegstructuur op in een jaarkalender. Benoem per functie of commissie tenminste:
- Frequentie van formele overleggen
- Agenda punten: wat moet het overleg opleveren?
Aanbeveling. Spirit investeert met het aanstellen van HJO’s stevig in de begeleiding van trainers. Er zijn echter
nog andere doelgroepen die ook behoefte aan begeleiding en opleiding, zoals leiders. Ga op zoek naar
mogelijkheden om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden onder leiding van wedstrijdsecretarissen,
bijvoorbeeld bij het organiseren van ouderbijeenkomsten.
Aanbeveling. Zorg er voor dat de nieuw vastgestelde taken/verantwoordelijkheden breed binnen de vereniging
gecommuniceerd worden. Dit biedt alle betrokkenen duidelijkheid en kan positief bijdragen aan de vertaling naar
de praktijk.
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DOORSTROOM JEUGD NAAR DE SENIOREN
Spirit heeft als doel met het 1e elftal een stabiele 2e Klasser te worden met ‘eigen jongens’. De club kiest
er niet voor om spelers te betalen dus deze ambitie kan vooral gerealiseerd worden door goede
doorstroming vanuit de jeugdopleiding. Om spelers goed voor te bereiden op doorstroming en ze een
aantrekkelijk perspectief te bieden is gesproken over het bieden van extra activiteiten voor spelers met
potentie.
Aanbeveling. Zorg voor de organisatorische verankering van doorstroom jeugd naar senioren. Maak iemand in de
organisatiestructuur verantwoordelijk voor die doorstroming coördineert en begeleidt. Neem doorstroom van
jeugd naar senioren ook op het in het beleid en zorg dat je hier als club regie over voert, ook richting een trainer
van het 1e elftal.
Bij de Review is uitgesproken dat de ontwikkeling van jeugdspelers na O19 niet stopt, maar nog door gaat.
Niet alle spelers kunnen direct aanhaken bij het 1e elftal aanhaken. Daarbij is de overstap naar
seniorenvoetbal voor jeugdspelers groot, dit vraagt extra begeleiding.
Aanbeveling. Zoek naar een manier om de jeugdopleiding te verlengen, bijvoorbeeld door het 2e elftal als een
Jong-elftal in te richten waar spelers enkele jaren de tijd krijgen zich te ontwikkelen of het programma met O23
te intensiveren. Dit zorgt tevens dat je spelers van gelijke leeftijd langer bij elkaar kunt laten spelen.
Aanbeveling. Laat spelers met potentie voor het 1e elftal gedurende het seizoen structureel meetrainen met het
1e elftal. Niet ter vervanging van een bestaande training bij hun jeugdteam, maar juist aanvullend daarop.
Belangrijk daarbij is wel rekening te houden met de belastbaarheid van spelers.
Aanbeveling. Stem speel- en trainingstijden van het 1e elftal, 2e elftal en O19-1 op elkaar af. De wisselspelers bij
het 1e elftal zijn vaak afkomstig van het 2e elftal of de O19, door speeltijden aan te passen kun je om de week
een derde wissel aanleveren van het 2e of de O19. Dit ontlast spelers uit het 2e en geeft spelers O19 een kans
wedstrijden van het 1e te zien en voor een enkeling om speelminuten te maken.
Aanbeveling. Biedt spelers in de jeugdopleiding met potentie voor het 1 e elftal een aanvullend programma.
Tijdens de Review is gesproken over een Talentenplan waarin je maatwerk biedt aan jeugdspelers in de vorm
van extra trainingen en/of extra begeleiding. Het doel is spelers extra uit te dagen en voor te bereiden op spelen
in het eerste elftal. Het is tegelijk een platform voor selectiespelers waar je graag bij wilt horen.
TOT SLOT
De externe reviewcommissie en VV Spirit bedanken elkaar voor de leerzame en inspirerende dag. De KNVB
en SBV Excelsior hebben daarbij aangeboden een rol te vervullen bij het (door)ontwikkelen van de
jeugdopleiding.
 Eric Treling
Eric.Treling@knvb.nl
KNVB
Technisch Jeugd Coördinator
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BIJLAGE A. REVIEW PROGRAMMA
JEUGDOPLEIDING V.V. SPIRIT
ZATERDAG 13 MEI 2017

BETROKKENEN
Het externe reviewteam bestaat uit:
 Marco van Lochem SBV Excelsior
 Eric Treling
KNVB
 René van Baren
KNVB
 Nick Veenbrink
NMC Bright

Hoofd Jeugdopleiding (tot 11:30u)
Technisch Jeugdcoördinator
Medewerker Voetbalontwikkeling
Adviseur en procesbegeleider NMC Bright

Het interne reviewteam bestaat uit:
 Marc Advocaat
Jeugdvoorzitter
 Jan Willem Baas
Bestuurslid Technische Zaken
 Bas Jonker
Hoofd Jeugdopleiding
 Remko Advocaat
Algemeen Jeugdcoördinator
Verder worden overige stafleden betrokken op bepaalde momenten (zie programma).
Tijd

Gesprekspartners

09.15-09.30 u

Onderwerpen
Ontvangst reviewpanel

09.30-11.30 u

Internen
extern
reviewteam
Henk Lammerste – voorzitter
René Boers - penningsmeester

Jeugdopleiding vv Spirit in de toekomst
Ambities van de jeugdopleiding voor de komende
jaren.
Onderwerpen:
 missie, visie, doelstellingen (wat willen we?)
 actieplan doelstellingen (hoe gaan we dit
bereiken?)
 positie jeugdopleiding in de club

11.30-12.30 u

Intern- en extern reviewteam
Aangevuld met:
Harry Spreeuwenberg – trainer O13-1
Dirk-Jan Kortman – TJC O19 & O17

Organisatie & randvoorwaarden
Hoe kunnen we voorwaarden creëren om
voetbalinhoudelijk beleid te ontwikkelen en vertalen
naar
de
praktijk?
Onderwerpen:
 Organisatiestructuur
 Positie, taken en verantwoordelijkheden
Hoofd Jeugdopleiding
Lunch

12.30-13.00 u
13.00-14.30 u

Intern- en extern reviewteam
Aangevuld met:
Marc van de Zee – trainer 2e elftal
Richard van Capellen – trainer O19-1

1e helft: Spirit 1 – Hellevoetsluit 1

14.30-15.15 u
15.15-15.30 u
15.30 u

Doorstroom van jeugdspelers naar de senioren
Hoe kunnen we de jeugdopleiding verlengen?
Onderwerpen:
 Doorstroom na O19
 Positie 2e elftal
 Programma O23-selectie

Intern- en extern reviewteam

Bevindingen
bespreken,
conclusies, aanbevelingen

discussie,

verdieping,

Afsluiting
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Voetbalvereniging Spirit
Sportlaan 3 . 2935 XX Ouderkerk aan den IJssel
Postbus 3084 . 2935 ZH Ouderkerk aan den IJssel
0180 68 1607 . info@vvspirit.nl . www.vvspirit.nl

