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Augustus 2014 
 

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoeved orp 2014 – 
2017 

 
Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei 

en ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment zijn er ongeveer 175 jeugdleden die met veel plezier wekelijks 

trainen en spelen. In verband met een jaarlijkse groei heeft het jeugdbestuur gemeend om het beleid voor de 

komende drie jaar als volgt te formuleren. 

 

In deze beleidsnotitie wordt de ambitie van de club, alsmede de hoofdlijnen van de uitvoering van het beleid 

vastgesteld. Dit document is bedoeld als kader voor het jeugdbestuur, commissies en leden. 

 

SCB, wat willen we zijn? 

 

Een gezellige (familie)vereniging, die met veel plezier en eventueel op goed niveau voetbalt (en honk- en 

softbalt) en draait op een groot aantal vrijwilligers; de leden komen voornamelijk uit Badhoevedorp en 

Amsterdam(west).  

 

Omvang en groei van de vereniging 

 

De vereniging telt op dit moment +/- 210 jeugdvoetballeden.  

Ambitie: De verwachting is voor de volgende seizoenen om jaarlijks een aanwas van 25 jeugdleden te 

realiseren, hetgeen voor de accommodatie invulling geen probleem zal geven maar wel voor de organisatie. 

Men dient tijdig te inventariseren hoe de indeling van teams gaat plaatsvinden. Wie blijft in zijn 

leeftijdscategorie en wie stroomt er door naar een hogere categorie. (er mogen geen gaten vallen waardoor je 

leden moet gaan teleurstellen). Gegeven de capaciteit van de velden en clubhuis kan de jeugdvoetbalafdeling 

groeien tot maximaal 6 tot 10 teams op zondag en 16 teams op zaterdag. Voor de zondag gaat het om junioren 

voetbal van C tot en met A en op zaterdag om pupillen van D tot en met F.   

Bij werving van leden dient rekening te worden gehouden met het behoud van de sfeer en cultuur binnen de 

vereniging zoals geformuleerd onder SCB, wat willen we zijn. 

 

Acties: 

• Commissie voor het inplannen van bestaande en nieuwe leden; 

• Werven van nieuwe leden d.m.v. advertenties, open dagen, clinics, toernooien  

• Begeleiden van de oudere jeugd t.b.v. het behouden daarvan als senior lid; 

• Senioren, ouders en oudere jeugdleden stimuleren om de jongste jeugd te gaan begeleiden met 

trainingen, coaching en activiteiten.  

 

Prestatieniveau 

 

Senioren: 

Club en jeugdleden voorbereiden om eventueel een 1e standaardteam te gaan worden 

In het seizoen 2014-2015 zal het B team het hoogste leeftijdsteam bij SCB zijn. Doelstelling is om deze groep op 

te leiden naar een eerste seniorenteam.  

 

Junioren & Pupillen: 

Het streven is om ieder jeugdteam zo hoog mogelijk te laten spelen en er voor zorgen dat alle teams voldoende 

aandacht krijgen op welk voetbalniveau dan ook. 
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Situatie 2014 

• hoofdtrainer voor de Junioren (B & C junioren) 

• Streven naar hoofdtrainer voor de Pupillen (D/E/F pupillen) 

• trainers/coaches voor eerste teams faciliteren vanuit club  

• Selectiecommissie om een goede inventarisatie te maken van de kwaliteit, planning en teamindeling. 

(selectietraining waar mogelijk) 

• hoofdtrainer maakt goede inventarisatie van de kwaliteit van de spelers, maakt planning en team 

indelingen. 

• Communicatie m.b.t. eventuele scheiding 1e en 2e jaars teams om duidelijkheid te scheppen naar de 

ouders 

• Indeling overige teams vanuit trainers en coördinatoren 

• Begeleiding & training voor deze teams door ouders (vrijwilligers) 

• Voorafgaand aan seizoen vanuit jeugdbestuur (TC) introductie gesprek met alle leiders en trainers (per 

afdeling) 

• Doelstellingen per seizoen vastleggen voor alle teams  

• Alle voetbal technische bepalingen worden separaat vastgelegd in het jeugdbeleidsplan voetbal. 

 

 

Accommodatie 

 

SCB heeft de beschikking over twee voetbalvelden en een trainingsveld. 

Het clubhuis biedt de mogelijkheid om ons groeiende ledenaantal goed te accommoderen en biedt de 

faciliteiten die horen bij een moderne, gezellige vereniging. 

Verder beschikt de club over 10 kleedkamers waarvan 3 grotere. Gezien de groei van de laatste jaren zal het op 

de wedstrijddagen kunnen voorkomen dat de F of E pupillen teams met 2 teams in 1 kleedkamer komen te 

zitten.  

.  

Vrijwilligers inzetten bij kleedkamer, bar en keuken activiteiten. 

Zonder vrijwilligers kan een sportclub niet bestaan. Het is dus heel belangrijk dat deze personen er zijn of 

gevonden worden, zodat de accommodatie zo optimaal mogelijk kan functioneren.  

 

 

Acties; 

• Coördinator Accommodatie die betreffende taken coördineert en vrijwilligers in kaart brengt en de 

taken aanstuurt en controleert.  

• Evenementen (commissie) 

• Materialen  

 

 

Bestuurlijke structuur 

 

Jeugdvoorzitter  :Erwin Evers: Algemene zaken 

Jeugdvicevoorzitter :Johrit Schellingerhout: Technische zaken/ coördinatie jeugd 

Jeugdsecretaris   :Ruud Smit Verslaglegging & communicatie  

Bestuurders  :Roy Raghoenath, Teake Boersma, Dick West  : Overige zaken  
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In- en externe communicatie  

 

Interne communicatie 

Inmiddels zijn we helemaal overgegaan op de digitale informatievoorziening naar onze leden; één keer per jaar zal er 

nog een papieren versie uitkomen met algemene informatie van en over de club. De website is de belangrijkste 

infoformatie voorziening voor de hele club en dient dan ook zo optimaal als mogelijk te functioneren.  

Doelstelling: website (internet) in het clubhuis beschikbaar maken. Nieuwe interne communicatiemogelijkheden in 

de toekomst verder onderzoeken.  

Kijk voor meer info op: www.scbdorp.nl 

 

Externe communicatie 

Een taak van het hoofdbestuur is om de contacten te onderhouden met gemeente, dorpsraad en (hoofd)sponsoren. 

De diverse commissies worden hier ook bij betrokken. De contacten lopen tot op heden naar tevredenheid. In 

relationele zin, maar ook qua resultaat. 

Het adverteren in (studenten)bladen, scholen en via de website is een goede gelegenheid om leden te werven. De 

pers meer betrekken bij de resultaten onze club en ook onze jeugdteams. (redactioneel, historie SCB, SV Lijnden) 

 

 

Ledenbetrokkenheid 

 

Het is heel belangrijk dat de (jeugd)leden betrokken zijn bij onze vereniging.  

Dit geeft het bestaansrecht van onze club en mogelijkheden voor de toekomst. Evenementen zijn een belangrijk 

instrument voor een gezellige sfeervolle vereniging. 

 

Vrijwilligers 

Het beleid dient er op gebaseerd te zijn om leden en ouders van leden maximaal te betrekken bij activiteiten. Dit 

beleid zullen wij ook de komende jaren vasthouden en proberen uit te breiden. Dit betekent concreet dat er 

voldoende vrijwilligers actief zullen zijn voor bardiensten, rijdiensten, wedstrijdleiding, coaching, training, bestuurs- 

en commissieactiviteiten. 

Het potentieel dient structureel in beeld te zijn, zodat we alle beschikbare capaciteit en vrijwilligheid kunnen 

benutten. 

 

 

Sponsoring 

 

Het sponsorbeleid is gericht op het behouden van de huidige sponsors en werven van nieuwe sponsors. (let op; 

nieuwe leden) 

Een sponsorcommissie is noodzakelijk om deze zaken te coördineren en het beleid hierin uit te zetten. 

.Ook het (blijven) aanbieden van creatieve (soft) sponsoropties is speerpunt van het beleid. 

 

We moeten denken aan: 

• optimaal benutten van de bestaande jeugdtoernooien (D, E en F) 

• familietoernooi, D kamp 

• ondersteunen van initiatieven voor extra toernooien (ABC jeugd)  

• voetbalmateriaal en outfits van zowel de teams als de trainers. 

 

 

Als de gezelligheid en de betrokkenheid van ouders en leden groeit in de club zal de spin-off naar sponsoring een 

kwestie van tijd zijn. Het is dan van belang alle mogelijkheden zorgvuldig te bekijken om tot een mooie mix te komen 

van gelden voor de clubkas, tevreden sponsors en een uitstraling die bij onze club past. 
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Normen en waarden 

 

Respect, houding en gedrag 

Gezien de omvang van de vereniging is het noodzakelijk gebleken om een aantal afspraken op papier te zetten. Deze 

zijn bedoeld om onze leden duidelijkheid te verschaffen over wat van iedereen wordt verwacht en hoe we op een 

goede manier met elkaar en met de bezittingen van de vereniging moeten omgaan. Met deze afspraken willen we 

richting geven aan een plezierig en veilig sociaal klimaat, orde en netheid op en rond de vereniging, alsmede respect 

voor onze medemens. 

Tevens is dit positieve reclame voor SCB. 

 

Acties: 

• Een ieder aanspreken op zijn gedrag en verantwoordelijkheid 

• Respect naar de bezoekende of ontvangende partij (zonder hen kan je niet spelen) 

• Respect voor de scheidsrechter die naar eer en geweten fluit (ook die is nodig voor het spelen van een 

wedstrijd) 

Alle normen en waarden die SCB hanteert mede als de strafmaten die er gelden indien deze worden overtreden, 

staan in apart document. (normen en waarden SCB) 

 

Richtlijnen SCB tot het gebruik van kleedkamers, velden en materialen en het bezoek aan ons clubhuis  

 

Er geldt een algemeen rookverbod voor het clubhuis, de kleedkamers en de andere ruimtes. 

Er mag onder geen beding glaswerk meegenomen worden in de kleedkamers of naar buiten het clubhuis. 

Wij verzoeken iedereen om waardevolle spullen uit de kleedkamers mee te nemen of af te geven aan ouders, familie 

of leiders.  

Indien er spullen in de kleedkamer liggen moeten de deuren altijd op slot en de ramen dicht. 

Douchen is voor alle spelers verplicht na training en wedstrijd. 

Na de training en wedstrijd moet de kleedruimte en douche schoon achtergelaten worden. Dus vegen en zo nodig de 

trekker door de ruimte heen halen. 

Voetbalschoenen na gebruik buiten uitkloppen en niet boven de vuilnisbak in de kleedkamer of in de gang 

Bij de eerste wedstrijd moeten de cornervlaggen geplaatst worden en de laatste wedstrijd op zondag moeten de 

cornervlaggen meegenomen worden. Dit geldt voor alle teams. Bij thuiswedstrijden ook de kk van de tegenstander 

doen !! 

Na de laatste wedstrijd op zaterdag de kleine doeltjes van het veld afhalen. 

Na de training, het trainingsveld en de gebruikte materialen opruimen, indien er iets ontbreekt wordt er met het 

complete team gezocht. Niemand verlaat de training voordat de vermiste materialen gevonden zijn. 

De spelers en de trainer zijn verantwoordelijk voor de materialen die gebruikt zijn/worden. 

Wedstrijdformulieren voor de wedstrijd invullen en ondertekenen. Geldt alleen als papieren versie gebruikt wordt 

en dat is verleden tijd, dus moet worden. Het Digitale wedstrijdformulier invullen conform de daarvoor door de 

KNVB opgesteld regels. Scheidsrechters dienen dit voorafgaand aan de wedstrijd te checken 

Na de wedstrijd en training de sleutel van de kleedkamer en de thee- en limonadekannen afgeven bij de 

koffiecounter in de kantine. 

Voetbalkleding na gebruik tellen en bij toerbeurt wassen. Dit is verplicht. 

Leiders en trainers dienen toe te zien op de gedragsregels bij de vereniging. 

Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor vermissing en vernieling van persoonlijke eigendommen 

 

Uitgangspunten 

(Jeugd)bestuur is voor visie ,beleid en legt verantwoordelijkheid af aan de algemene ledenvergadering. 

De taken van de commissies zijn beschreven in het organigram 

De commissies leggen verantwoording af aan betreffende bestuurslid (portefeuillehouder) 

Ieder bestuurslid ziet toe op de uitvoering van de binnen zijn portefeuille vallende taken, conform het door het 

bestuur uitgezette beleid. 

 

Vergaderstructuur 

Het bestuur vergadert 6x per jaar, voorafgaand aan vergadering hoofdbestuur (eventueel met één of meerdere 

commissies) 

De commissies vergaderen zo vaak als nodig is 
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Ten minste twee keer per jaar vergaderen alle  jeugdbestuursleden, alle commissievoorzitters en  

jeugdcoördinatoren samen. 

 

Communicatie 

De commissies zijn te allen tijde verantwoordelijk voor juiste en tijdige communicatie met andere commissies en 

overige betrokkenen 

 
We zien jullie graag op de velden van Sport  Combin atie  Badhoevedorp 


