
Voetbalvereniging Leveroy 
 

Jeugdplan - versie 6 jan 2017.docx                                                                                 pagina  1 van 3 

 

Jeugdplan SV Leveroy 
 
Inleiding. 
 
 Een van de doelstellingen vanuit het beleidsplan is het maken van een jeugdplan, 
 waardoor het jeugdbeleid verankerd wordt binnen de voetbalvereniging SV Leveroy. 

Centraal binnen dit jeugdplan dienen de drie P’s te staan, te weten Plezier, Prestatie en Presentatie. 
Dit jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van SV Leveroy op een verantwoorde manier met veel 
plezier (beleving) een gestructureerde voetbalopleiding aan te bieden zodat ze  zo goed mogelijk 
kunnen presteren.  
Ook de presentatie per elftal dient daarbij verzorgd, representatief en naar buiten toe correct te zijn. 

 Met dit plan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen op het gebied van organisatie (taken,  
 opleidingen, selectievormen, materialen), alsmede op het technisch gebied (trainingen,  
 trainingsvormen, wedstrijden, coachvormen en dergelijke).  
 Duidelijkheid dus voor alle betrokkenen, te weten spelers, leiders, trainers en ouders. 
 

Doelstellingen. 
 

 Doelstellingen op korte termijn: 
 

 - de jeugdleden zo goed mogelijk kunnen voetballen;  
 - het technisch kader zo goed mogelijk haar taken kan volbrengen; 
 - alle betrokkenen (spelers, leiders, trainers en ouders/ verzorgers) zich aan de afspraken houden;  
 - er duidelijkheid en eenduidigheid is binnen de jeugdafdeling/commissie voetbalzaken;  
 - er een prettige sfeer heerst. 
 - plezier hoog in het vaandel staat 
 - de presentatie per elftal naar buiten toe correct, verzorgd en representatief is. 
 

 Doelstellingen op lange termijn: 
 

 - Streven naar minimaal één team per leeftijdscategorie 
 - (Doorstromende) JO-19 spelers behouden voor de club 
 - eventueel aanstellen van gediplomeerd jeugdtrainer, keeperstrainer 
 - bewerkstelligen van een rode draad in speelwijze, training, doorstroming 
 - bieden van enige basiskennis mbt EHBO (bv tijdens winterstop) 
 - streven naar het vergroten van de kwaliteit van de jeugdafdeling 
 

Organisatorische deel. 
 

 De kerntaak van dit onderdeel omvat het beschrijven van de organisatie van de jeugdafdeling  
 van SV Leveroy.  
 Een goede organisatie (het fundament van een vereniging) is van groot belang.  
 Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de organisatorische  
 zaken dienen plaats te vinden.   
 De commissie voetbalzaken  bewaakt het jeugdplan. 
 Het bestuur blijft eindverantwoordelijke; de commissie legt verantwoording af. 
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1. Commissie voetbalzaken. 
  

 Deze commissie draagt zorg voor onderstaande taken: 
  

 - Indeling jeugd voor het nieuwe seizoen. 
 - Werven van leiding bij jeugdteams. 
 - Werven en behouden van spelers jeugdteams. 
 - Houden van regelmatig overleg met jeugdtrainers en leiders van de jeugdteams  
  (streven naar minimaal 2 keren per seizoen). 
 - Communiceren bij eventuele problemen bij jeugdteams. 
 - Nemen van maatregelen bij oncorrect gedrag en/of het niet naleven van de clubregels. 
 - Het regelen van (kader)cursussen/opleidingen. 
 - Het regelen/organiseren van zaaltrainingen/toernooien voor jeugdteams. 
 - Het onderhouden van het jeugdplan en daar waar nodig jaarlijks bijstellen. 
 - Het organiseren van ouderavonden waar nodig. 

 
2.  Bestuurslid. 
 

 Er dient in de commissie voetbalzaken minimaal 1 bestuurslid te zitten om daarmee de lijn naar het  
 bestuur zo kort mogelijk te houden. 
 

3.  Jeugdleider/jeugdtrainer. 
 

 -  Wat van de jeugdleiders en – trainers verwacht wordt, staat aangegeven in de  
  instructie/taakomschrijving voor de jeugdleiders   
  (zie JP Bijlage 1 – instructie jeugdleiders) 
 -  Er is voor elke (aankomend) jeugdleider - trainer een informatie sheet beschikbaar met 
   aandachtspunten per leeftijdscategorie JO-7 t/m JO-19 -jeugd waarin hij /zij actief is of gaat  
  worden. Daarop staan ook de te behandelen thema’s.  
  (zie JP Bijlage 2 – aandachtspunten leeftijdscategorie) 
 

4.  Speler. 
 
De spelers zijn uiteindelijk de personen waar alles binnen de commissie voetbalzaken om draait.  
Dit betekent overigens niet dat de spelers geen verplichtingen hebben.  
De speler dient zich oa te houden aan het huishoudelijk reglement van de voetbalvereniging en de 
gedragsregels (zie HR Bijlage 5 - gedragsregels) 
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Voetbaltechnisch deel. 
 

De kerntaak van dit onderdeel omvat het vastleggen van voorwaarden om de jeugd van SV Leveroy 
optimaal te kunnen laten voetballen.  

 De ‘Zeister Visie’ hebben wij hierbij als voorbeeld genomen. 
 Deze visie gaat uit van een trainingsopzet waarbij ‘voetbal’ centraal staat.  
 In de pupillentijd zal hierbij de nadruk vooral gelegd worden op de technische vaardigheden en vanaf  
 de junioren worden dit uitgebreid met het tactische deel van het voetbalspel.  
 Deze vaardigheden worden structureel aangeboden d.m.v. het trainingsstof aanbod, die elke  
 trainer/leider wordt uitgereikt aan het begin van het seizoen. 
 Behalve het bijbrengen van technische en tactische vaardigheden, streven wij er naar om de jeugd  
 ook een duidelijke, gezellige verenigingssfeer mee te geven.  
 Dit uit zich in nevenactiviteiten, die in samenwerking met de activiteitencommissie ingevuld worden. 
 Met dit alles proberen wij de jeugdspelers zelfstandig en mentaal te ontwikkelen op technisch en  
 tactisch gebied, om zo de overgang naar het senioren voetbal te vergemakkelijken. 
 Bij dit proces dient er binnen alle geledingen een goed voetbalklimaat te heersen. 
 Voor een specifieke uitwerking verwijzen we naar JP Bijlage 2 – aandachtspunten leeftijdscategorie. 

 


