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ALGEMEEN BELEID.
1.

INLEIDING

Verenigingen hebben steeds meer moeite het hoofd boven water te houden. Dit is een landelijke
trend. Daarom is het best opmerkelijk, dat het bij v.v. "de Zwaluw" redelijk goed gaat. Wanneer je
ruim 400 leden, waarvan 300 actieve leden, hebt, mag je niet klagen. Toch ontkomt ook v.v. “de
Zwaluw" niet aan maatschappelijke ontwikkelingen. Individualisering en een toename van
mogelijkheden om de vrije tijd te besteden zijn verschijnselen, die alle verenigingen, dus ook v.v.
"de Zwaluw”, enerzijds bedreigen, maar anderzijds tot nieuwe initiatieven kunnen aanzetten.
Voetbalvereniging "de Zwaluw" wil op langere termijn met de prestatiegerichte elftallen op een
zo hoog mogelijk niveau uitkomen. Dat is een doelstelling, die je niet zomaar bereikt. Voor goede
prestaties heb je namelijk allereerst goede spelers nodig. Maar met alleen goede spelers ben je er
niet. De spelers moeten trainen, hebben goede omstandigheden nodig en moeten zich thuis
voelen. Maar zelfs dat is nog niet voldoende.
Daarnaast heeft v.v. "de Zwaluw” ook een maatschappelijke functie te vervullen waarbij niet
zozeer de prestatie de boventoon voert maar meer het recreatieve aspect.
Door een continue hoog niveau moet er voldoende aanwas zijn. Daartoe zal de jeugd allereerst lid
moeten willen worden van v.v. "de Zwaluw”. Vervolgens zullen ze zich dan ook nog eens op een
positieve manier moeten ontwikkelen. En dat vraagt wederom om een goede jeugdbegeleiding
binnen de vereniging en een aantrekkelijk klimaat waarin het “voetbalplezier” een uitermate
belangrijk element vormt.
En zo zijn er nog wel meer factoren, die een rol spelen voor de ontwikkeling van v.v. "de Zwaluw”
in de toekomst.
Mooie woorden natuurlijk en prima doelstellingen. Maar doelstellingen moeten ook gerealiseerd
kunnen worden. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want is de basis voor een
voetbalvereniging niet het vrijwilligerswerk van mensen, die hun club een warm hart toedragen?
Zeker bij een voetbalvereniging met 400 leden is er nogal wat vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor
is een weloverwogen beleid vereist.
Een weloverwogen beleid dat vastgelegd moet worden in een beleidsplan. Een beleidsplan, dat
een constante leidraad vormt voor alle besluiten die moeten worden genomen.
Voetbalvereniging de Zwaluw is op 7 juni 1918 opgericht. De vereniging heeft statutair tot doel:
de sportieve belangen van haar leden te behartigen; de leden door met- en in de beoefening van
de voetbalsport te vormen en te begeleiden; de voetbalsport in Oeffelt te propageren en te
bevorderen en in de vereniging een dusdanig klimaat te scheppen, dat deze bijdraagt tot een
harmonische mensvorming.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van lidmaatschap van de KNVB.
a. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde competitie 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
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In haar bijna 100 jaar bestaan heeft v.v. "de Zwaluw" zich een niet meer weg te denken plaats
verworven in de Oeffeltse gemeenschap.
Een vereniging met ruim 400 leden in een dorpskern met ongeveer 2400 inwoners vervult in de
tegenwoordige tijd meer dan alleen een voetbalfunctie.
Velen besteden belangeloos heel veel vrije tijd aan de v.v. "de Zwaluw" . De Oeffeltse
voetbalvereniging vervult binnen die gemeenschap dan ook een duidelijke sociale en
maatschappelijke functie. Deze functie is de afgelopen 15 á 20 jaar in sterke mate ontwikkeld door
het (maatschappelijke) gegeven dat allengs meer mensen over steeds meer vrije tijd (gaan)
beschikken. Het is van groot belang dat v.v. de Zwaluw zich deze ontwikkelingen realiseert en
hierop inspeelt.
Het voortbestaan van een vereniging hangt in grote mate af van de zorg voor de continuïteit.
Daarbij is belangrijk dat:
veel aandacht wordt besteed aan de instroom (de jeugd);
het senioren- en veteranenvoetbal binnen de vereniging wordt bevorderd en
een klimaat wordt/ blijft geschapen dat iedereen zich "thuis" voelt bij v.v. "de Zwaluw" .
De sportieve prestaties van de vereniging in de afgelopen jaren en dan met name ons 1e en 2e
elftal kunnen worden beschreven als “goed” en het beoefenen van een sport in
competitieverband schept nu eenmaal verplichtingen; daarbij spreekt het voor zich dat naar het
maximaal haalbare resultaat wordt gestreefd binnen de randvoorwaarden die men zich als
vereniging stelt.
Het streven naar een bepaald prestatieniveau betekent dat eisen zullen moeten worden gesteld
aan de verenigingsstructuur, de organisatie, het kader, de accommodatie etc.

2.

SAMENVATTING

Algemeen
Dit beleidsplan is bedoeld om zowel voor de jeugd als voor de senioren het kader te scheppen
waarbinnen v.v. "de Zwaluw" wil trachten de continuïteit van de vereniging te waarborgen
gecombineerd met een maximaal prestatieniveau.
De gekozen basis daarvoor is de status van amateurvereniging. Dit betekent dat er noch intern,
noch van extern gelden zullen worden aangewend voor werving c.q. honorering van spelers.
De basis van het totale verenigingswerk is op alle niveaus de zelfwerkzaamheid van de leden van
de vereniging, daarbij gesteund door ouders, instanties en sponsoren. Het streven van het bestuur
is er nadrukkelijk op gericht de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten door
méér vrijwilligers bij het verenigingswerk te betrekken. Hiervoor zijn diverse commissies in het
leven geroepen. Ieder actief lid is verplicht deel te nemen aan een commissie.
Sedert enkele jaren hebben wij het sportcomplex in eigen beheer(z.g. geprivatiseerd). Het is
noodzakelijk zicht te krijgen op het toekomstig (groot) onderhoud. Daartoe zal een meerjaren
onderhoudsplan worden opgesteld van zowel de sportvelden als van de opstallen.
Het sponsorbeleid is de laatste jaren verder ontwikkeld en blijft voortdurend aandacht vragen.
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Technisch Beleid Algemeen periode 2015-2020
Het technisch beleid is erop gericht te komen tot een gelijkgerichte aanpak in technisch opzicht en
tot het ontwikkelen van een herkenbare eigen speelstijl voor de 2 selectie-elftallen
en de 2 hoogste jeugdelftallen.
• Op een doelgerichte manier en naar vermogen opbouwend voetbal realiseren
Het doel is met de prestatie-elftallen structureel op een zo hoog mogelijk niveau uit te komen.
• Heden, structureel top 5 in de vijfde klasse
• Meedoen voor een periodetitel
• Promotie naar de vierde klasse
In het kader van het Technisch Beleid wordt er in het bijzonder aandacht geschonken aan de
opleiding van het kader, door het bieden van cursussen aan verenigingsscheidsrechters, leiders,
trainers enz.
• Een prioriteit bij werving en opleiding van trainers is kennis en kwaliteit
Technisch Beleid Senioren
Het eerste en tweede elftal, de JO 19-1 en JO 17-1, worden aangemerkt als prestatiegericht.
• Voor het tweede elftal geldt dit, bij voldoende deelname en kwaliteit
• Kan dit niet gerealiseerd worden zal gestreefd worden naar een prestatief en kwalitatief zo
groot mogelijke selectie
De niet als prestatiegericht aangemerkte elftallen (vanaf de zwaluw 3) vormen de recreatieve
elftallen.
Periodiek vindt er trainers en leidersoverleg plaats met de TC senioren.
Zie verder onder hoofdstuk TECHNISCH BELEID SENIOREN

Technisch Beleid Jeugd
Het technisch jeugdbeleid dient te allen tijde in het teken te staan van het opleiden. De
ontwikkeling van de individuele speler staat in alle gevallen voorop en dus boven het belang van
het team. Simpel gezegd:
-

een jeugdvoetballer moet een goede jeugdvoetballer worden met als doelstelling
toegevoegde waarden te leveren aan de senioren selectieteams.

-

een goede jeugdvoetballer moet een heel goede jeugdvoetballer worden met als
doelstelling op termijn extra toegevoegde waarden te leveren aan het eerste elftal.

Het streven is met de jeugdselectieteams steeds op het hoogst haalbare niveau te spelen. Dit
gespiegeld aan het niveau van de selectieteams/eerste elftal.
Tevens gaan we een speler volgsysteem invoeren.
Met dit systeem wordt beoogd systematisch de ontwikkeling vast te leggen van alle spelers vanaf
de F-Pupillen t/m de A-junioren.
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De selectieprocedures voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn thans duidelijk beschreven.
Ook voor de vervroegde overgang van jeugdspelers binnen de verschillende leeftijdscategorieën
en naar de senioren zijn richtlijnen vastgesteld.
Per leeftijdscategorie zijn de kenmerken, begeleiding en de technische en tactische invulling
beschreven.
Zie verder onder hoofdstuk TECHNISCH PLAN JEUGD
Prioriteiten
Niet alle voorstellen voor (nieuw) beleid zijn in korte tijd te verwezenlijken.
Wij hebben dan ook de volgende prioriteitsvolgorde voor ogen:
commissiestructuur verder uitwerken en breder wegleggen binnen de vereniging, meer
leden betrekken.
vaststellen onderhoudsmeerjarenplanning verder uitwerken
sponsorbeleid vaststellen en uitbreiden
Diversen
Tot slot zijn in dit Beleidsplan beschreven:
de taken van alle bestuursleden;
de taken van de opleidingsfunctionarissen (trainers en leiders);
rechten en plichten van de leden van onze vereniging;
reglement voor shirtsponsoring.

3.

DOELSTELLINGEN

Voetbalvereniging "de Zwaluw" stelt zich ten doel het beoefenen van de voetbalsport zowel
prestatie- als recreatief gericht één en ander overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in dit
beleidsplan.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
het houden van oefeningen;
het deelnemen aan wedstrijden;
andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
De gekozen basis daarvoor is de status van amateurvereniging. Dit betekent dat er noch intern,
noch van extern gelden zullen worden aangewend voor werving c.q. honorering van spelers.
De basis van het totale verenigingswerk is op alle niveaus de zelfwerkzaamheid van de leden van
de vereniging, daarbij gesteund door ouders, instanties en sponsoren.
Dit beleidsplan mag niet strijdig zijn met de reglementen van de KNVB, de statuten en/of het
huishoudelijke reglement van de vereniging.
Ingeval er niettemin sprake is van strijdigheid prevaleren de statuten en vervolgens het
huishoudelijk reglement.
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleidsplan en de
noodzakelijke bijstellingen.
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af met
betrekking tot de uitvoering van het beleidsplan.
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4.

ORGANISATIE

4.1 Algemene Ledenvergadering.
Het hoogste orgaan binnen v.v. "de Zwaluw" is de Algemene Ledenvergadering.
Zij vergadert tenminste één keer per jaar en wel vóór 1 November van ieder jaar.
De bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering zijn statutair bepaald.
Zij beslist onder meer over zaken als:
benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden;
kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen;
het aangaan van geldleningen en
de vaststelling van de contributie.
4.2 Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur van v.v. "de Zwaluw" bestaat statutair uit minimaal 3 meerderjarige leden. In
het hoofdbestuur heeft minimaal één jeugdbestuurslid zitting.
Het maximaal aantal bestuursleden is 9.
Het hoofdbestuur is momenteel als volgt samengesteld:
1) Voorzitter
2) Secretaris
3) Penningmeester
4) Wedstrijdsecretaris
5) Bestuurslid/ met als neventaak voorzitter technische commissie
6) Bestuurslid/ met als neventaak voorzitter jeugdafdeling
7) Bestuurslid/ met als neventaak voorzitter sponsorcommissie
8) Bestuurslid/ met als neventaak voorzitter kantinecommissie
9) Bestuurslid/ met als neventaak voorzitter commissie groenonderhoud/ grijs / algemeen beheer
Alle bestuursleden met genoemde neventaak maken binnen hun onderdeel een evenwichtige
taakverdeling en zorgen op deze wijze voor een breed draagvlak en betrokkenheid binnen hun
commissie.
Bevoegdheden Hoofdbestuur:
De bevoegdheden van het hoofdbestuur zijn:
de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de vereniging;
het afleggen van rekening en verantwoording aan de algemene ledenvergadering.
het financiële beleid van de vereniging;
het bestuur geeft leiding aan de senioren heren, dames- en jeugdvoetbal en draagt ervoor
zorg dat de voetbalsport conform het beleidsplan van de vereniging wordt beoefend;
het vertegenwoordigen van de vereniging in de organen van de KNVB;
de bewaking van de statuten van de vereniging zoals vastgelegd in de notariële acte van
25 april 1979.
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Taken Hoofdbestuur:
De taken van het hoofdbestuur zijn:
zorgt ervoor dat het kader in de vereniging op peil blijft en zijn deskundigheid vergroot;
ziet het als haar primaire taak de samenhang in de vereniging te behouden en te
vergroten;
tracht de persoonlijke binding van een lid met de vereniging optimaal te maken;
bewaakt de plaats van de vereniging in de Oeffeltse samenleving;
is verantwoordelijk voor de evaluatie en bijstelling van het beleidsplan
draagt ervoor zorg dat voor het kader dat functioneert onder het hoofdbestuur een
taakomschrijving of een op papier gestelde instructie aanwezig is en ziet toe dat deze
wordt nageleefd;
draagt ervoor zorg dat het kader, dat functioneert onder het hoofdbestuur, bestaat uit
deskundige en acceptabele personen en tracht de deskundigheid te verbeteren door
opleidingen, zowel intern als extern;
draagt zorg voor het scheppen van een klimaat waarbinnen de leden van v.v. "de zwaluw"
in het algemeen en zij die een functie vervullen in het bijzonder, zich thuis voelen bij de
vereniging;
draagt ervoor zorg dat er wekelijks kan worden getraind en stelt hiervoor in overleg met
het jeugdbestuur een trainingsschema en kleedkamerindeling op;
bevordert het naleven van het "Beleidsplan";
draagt ervoor zorg dat tijdens de winterstop sportieve en andere
ontspanningsmogelijkheden
worden geboden;
bevordert dat eerstejaars en tweedejaars senioren als voormalige jeugdspelers op
adequate wijze worden begeleid;
draagt ervoor zorg dat van tijdens sportbeoefening opgelopen ernstig letsel, waarbij
doktershulp noodzakelijk was, melding wordt gemaakt aan de secretaris van de vereniging;
draagt ervoor zorg dat het hoofdbestuur waar nodig op waardige wijze wordt
vertegenwoordigd.
Zorgt voor ordentelijk verloop van alle activiteiten
Dagelijks bestuur (DB)
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt
hetzij door het bestuur
hetzij door de voorzitter
hetzij door twee andere bestuursleden
Het hoofdbestuur vergadert in de regel 1 keer per maand; daarnaast zijn elke donderdagavond
zoveel mogelijk, bestuursleden aanwezig (inloopavond) om als aanspreekpunt te fungeren voor de
dagelijkse, lopende zaken.
Het hoofdbestuur is over het door haar gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de
Algemene Ledenvergadering.
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4.2.1 TAAKOMSCHRIJVINGEN HOOFDBESTUUR
A. TAAKOMSCHRIJVING VOORZITTER HOOFDBESTUUR
2.
Leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur.
3.
Vertegenwoordigt het hoofdbestuur bij officiële gelegenheden.
4.
Zorgt in samenwerking met de overige bestuursleden voor de werving van nieuwe
bestuursleden en legt de voordracht voor aan het hoofdbestuur.
5.
Ziet toe dat de gemaakte taakomschrijvingen of gegeven instructies naar behoren
worden uitgevoerd.
6.
Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden en het kader van de afdeling
senioren en junioren.
7.
Coördineert de verschillende bestuurstaken, adviseert en corrigeert in gevallen
waar zich problemen voor doen.
8.
Draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van alle taken in de vereniging.
9.
Draagt samen met de secretaris zorg voor de organisatie van de Algemene
Ledenvergadering
10.
Ziet erop toe dat de samenhang in de vereniging in stand blijft.
11.
Ziet toe op de naleving van de statuten van de vereniging.
12.
Bezoekt als afgevaardigde de regio- en districtsvergaderingen.
13.
Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse controle, evaluatie en eventuele bijstelling
van het beleidsplan en de taakomschrijvingen bij alle functies in de vereniging.
14.
Ziet er op toe dat de diverse commissies hun taak naar behoren vervullen en stuurt
hierin bij indien noodzakelijk.
B. TAAKOMSCHRIJVING SECRETARIS HOOFDBESTUUR
1.
Verzorgt de correspondentie met de (voetballende en niet voetballende) leden,
andere verenigingen en de KNVB.
2.
Brengt ingekomen stukken ter kennis van het hoofdbestuur.
3.
Zorgt ervoor dat binnenkomende mededelingen worden doorgegeven aan de
desbetreffende personen.
4.
Stelt voor elke vergadering een agenda samen.
5.
Notuleert de vergaderingen van het hoofdbestuur en van de Algemene
Ledenvergadering en legt de daarin genomen besluiten en actielijst vast.
6.
Zorgt voor verspreiding van de verslagen aan leden van het hoofdbestuur.
7.
Verzorgt de ledenadministratie i.o.m. verantwoordelijke ledenadministrateur,
administratie betreffende strafzaken, notulering bijeenkomsten, ledenlijsten,
identiteitsbewijzen, aanvragen spelerspas, nieuwe leden en overschrijvingen.
8.
Verzorgt de berichtgeving aan de seniorleden en het kader over te houden
activiteiten.
9.
Is verantwoordelijk voor de algemene administratie van de hele vereniging.
10.
Is verantwoordelijk voor het archief van de vereniging en zorgt ervoor dat hiervoor
belangrijke stukken bij het secretariaat worden ingeleverd.
11.
Vertegenwoordigt het bestuur van de vereniging in externe contacten.
12.
Stelt het algemeen jaarverslag op.
13.
Stelt in samenwerking met de overige bestuursleden het jaarrooster vast van uit te
voeren activiteiten.
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14.

15.
16.
17.
18.

Zorgt er voor dat bij geboorte, ziekte overlijden e.d. de desbetreffende personen
een kaartje, bloemen of attentie ontvangen naargelang de afspraak in het bestuur
en in overleg met de Voorzitter.
Vervangt de penningmeester bij diens afwezigheid
Onderhoudt de contacten met en informeert de pers over zaken van algemene
aard.
Bereidt bij bijzondere evenementen de contacten met de pers voor.
Zorgt ervoor dat de ontwikkelingen en de activiteiten van de vereniging op een zo
goed mogelijke wijze worden gepromoot in de ruimste zin van het woord.

C. TAAKOMSCHRIJVING PENNINGMEESTER HOOFDBESTUUR
1.
Draagt zorg voor het budget en geeft maandelijks een financieel verslag aan het
hoofdbestuur.
2.
Draagt ervoor zorg dat een ieder een kwitantie of rekening van gedane uitgaven
voor de vereniging (inschrijfgeld toernooien, cadeau cheques, bloemen e.d.) bij
hem indient.
3.
Draagt zorg dat organisatoren van activiteiten een begroting indienen.
4.
Draagt zorg voor controle en inning van de kantine-inkomsten
5.
Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de hele vereniging.
6.
Stelt jaarlijks de begroting van de vereniging op.
7.
Stelt de jaarlijkse verlies- en winstrekening en de jaarlijkse balans op.
8.
Verzorgt de subsidieaanvragen en zorgt voor de afrekeningen.
9.
Zorgt voor de inning van de contributie en de sponsorgelden.
10.
Zorgt voor de inning van de entreegelden bij thuiswedstrijden van de zwaluw
11.
Zorgt voor de lotenverkoop t.b.v. de jeugdafdeling bij thuiswedstrijden van de
Zwaluw 1.
D. TAAKOMSCHRIJVING BESTUURSLID WEDSTRIJDSECRETARIS
1.
Draagt ervoor zorg dat wekelijks het wedstrijdprogramma op de bekende adressen
wordt opgehangen.
2.
Draagt ervoor zorg dat de wedstrijdformulieren digitaal zijn ingevuld en naar de
KNVB worden verzonden.
3.
Meldt bij afgelasting van thuiswedstrijden door de consul digitaal via sportlink.nl
aan de KNVB.
4.
Zorgt voor tijdige berichtgeving in geval van afgelasting van uitwedstrijden.
Informeert bij afgelasting de wedstrijdsecretarissen van verenigingen waarvan
teams bij VV De Zwaluw moeten spelen. Dit is niet nodig wanneer er een algehele
afgelasting door de KNVB geldt.
5.
Stelt in overleg met de technische commissie een eventueel toernooiprogramma en
de oefenwedstrijden vast.
6.
Zorgt voor tijdige berichtgeving aan de leiders betreffende oefenwedstrijden,
toernooiprogramma, competitie programma e.d.
7.
Regelt in overleg de aanvangstijden van de thuiswedstrijden van de elftallen en
geeft deze vóór de start van het nieuwe voetbalseizoen digitaal via sportlink.nl
door aan de KNVB.
9.
Onderhoud contacten met vertegenwoordigers van andere verenigingen voor
programmawijzigingen, oefenwedstrijden etc.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ziet toe dat de trainers en leiders van de seniorenelftallen hun taak op correcte
wijze uitvoeren.
Ziet toe dat bij aanvang van het seizoen de lagere seniorenelftallen in overleg met
de T.C. worden samengesteld.
Maakt in samenspraak met de T.C. de leidersindeling voor het nieuwe seizoen en
doet daartoe een voorstel aan het hoofdbestuur.
Maakt in overleg met de T.C., trainers en de leiders de spelersindeling voor het
nieuwe seizoen voor de lagere elftallen 3 t/m 5 inclusief dames en veteranen.
Zit het overleg voor met de T.C. en leiders van lagere seniorenelftallen.
Zorgt in samenwerking met de T.C. en de overige bestuursleden voor de werving van
nieuwe elftalleiders.
Regelt in samenspraak met de leiders van de diverse elftallen de opvang en
begeleiding van de club- en bondsscheidsrechters.
Zorgt voor de aanstelling van scheidsrechters bij wedstrijden waarvoor geen
bondsscheidsrechter is aangewezen.
Bewaakt de kwaliteit en de sportiviteit van de assistent scheidsrechters

E.

TAAKOMSCHRIJVING BESTUURSLID VOORZITTER (CATZ)
Commissie Algemene Technische Zaken
Zie taakomschrijving Voorzitter TC

F.

TAAKOMSCHRIJVING BESTUURSLID JEUGDVOORZITTER.
Zie taakomschrijving Jeugdbestuur.

G.

TAAKOMSCHRIJVING BESTUURSLID GROEN/ GRIJS - ALGEMEEN BEHEER
1.
Zit de overlegvergaderingen voor van de commissie.
2.
Heeft de zorg in de ruimste zin van het woord voor al het onderhoud aan de velden
en al het groen.
3.
Beheert het door het hoofdbestuur toegekende budget.
4.
Stelt een onderhoudsplan op.
5.
Coördineert (onderhoud)werkzaamheden op het sportpark.
6.
Onderhoudt contacten over het (groot) onderhoud van de terreinen.
7.
Heeft de zorg in de ruimste zin voor al het onderhoud aan de opstallen en
inventaris.
8.
Stelt een onderhoudsplan op i.o.m. anderen en draagt zorg voor de uitvoering van
het plan.

H.

TAAKOMSCHRIJVING BESTUURSLID KANTINE.
1.
Zit de overlegvergaderingen van de kantinecommissie voor.
2.
Geeft leiding aan de kantinecommissie en zorgt voor een evenwichtige
taakverdeling van de commissie.
3.
Coördineert de werkzaamheden in de kantine en heeft zorg voor de personele
bezetting daarvan.
4.
Controleert de inkoop en andere (financiële) aangelegenheden de kantine
betreffende.
5.
Draagt zorg voor de organisatie van de kantine tijdens wedstrijden en trainingen.
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6.

7.

I.

Is vanuit de kantine de eerste contactpersoon tussen de activiteitencommissies
senioren, jeugd en andere personen die gebruik wensen te maken van de
sportkantine.
Ondersteunt de activiteitencommissie in de ruimste zin van het woord bij de
organisatie van alle eigen activiteiten en toernooien van v.v. de Zwaluw.

TAAKOMSCHRIJVING BESTUURSLID SPONSORING.
1.
Geeft leiding aan de sponsorcommissie en zit de overlegvergaderingen voor.
2.
Coördineert het aanbieden van kleding door sponsoren en de daarbij behorende
activiteiten.
3.
Draagt samen met zijn commissie zorg voor de uitbreiding van het aantal sponsoren
middels verkoop van borden en overige reclame dragers.
4.
Is verantwoordelijk voor de inhoud van sponsorcontracten.
5.
Legt voorstellen/ contracten met sponsoren ter goedkeuring voor aan het
hoofdbestuur.
5.
Houdt jaarlijks een overzicht bij van gesponsorde teams, welke kleding beschikbaar
wordt gesteld etc.
6.
Vraagt bij financiële uitgaves vooraf toestemming aan het DB.

4.3 Het jeugdbestuur.
Samenstelling:
Het jeugdbestuur bestaat uit 8 personen, waarin zitting hebben:
1.
Jeugdvoorzitter
2.
Jeugdsecretaris en wedstrijdsecretaris.
3.
Lid technische commissie –Technisch jeugd coördinator
4.
Lid materialen
5.
Lid algemene zaken
6.
Lid toernooien en andere jeugdactiviteiten
7.
Lid P.R. en sponsoring (contact/ lid Sponsorcommissie hoofdbestuur)
8.
Notulist
De voorzitter en jeugdsecretaris vormen samen het “dagelijks jeugdbestuur” (DJB) en zijn met
betrekking tot het jeugdgebeuren altijd aanspreekbaar zowel door ouders als collega jeugdleiders.
Bevoegdheden jeugdbestuur:
De bevoegdheden van het jeugdbestuur zijn:
1.
Leiding geven aan het "jeugdvoetbal" en ervoor zorg dragen dat de voetbalsport
conform het Beleidsplan van de vereniging wordt beoefend.
2.
Advisering aan het hoofdbestuur over het beleid in het algemeen en het
jeugdbeleid van de vereniging in het bijzonder.
3.
Advisering aan het hoofdbestuur over het aanstellen van betaalde krachten ten
behoeve van het jeugdvoetbal.
4.
Het jeugdbestuur legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.
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4.3.1 Taakomschrijving jeugdbestuur
De werkzaamheden onder de commissieleden zijn als volgt verdeeld.
Op deze manier wordt helder wie wat doet, hoe te berichten naar elkaar toe en wie waarvoor de
verantwoordelijkheid heeft en dus aanspreekbaar
is over één en ander.
Jeugdvoorzitter:
1. Draagt er zorg voor dat voor het kader dat functioneert onder het jeugdbestuur
een taakomschrijving of een op papier gestelde instructie aanwezig is en ziet toe dat deze
wordt nageleefd.
2. Draagt er zorg voor dat het kader, dat functioneert onder het jeugdbestuur bestaat uit
deskundige en acceptabele personen en tracht de deskundigheid te verbeteren door
opleidingen, zowel intern als extern.
3. Zorgt voor ondersteuning van financiële acties ter dekking van de kosten van
Jeugdactiviteiten dit in overleg met het DB.
4. Draagt er zorg voor dat het jeugdbestuur waar nodig op waardige wijze wordt
vertegenwoordigd.
5. Is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de jeugdafdeling.
6. Onderhoudt contacten met de jeugdleiders, jeugdtrainers.
7. Bereidt jeugdleider vergaderingen voor en zit deze ook voor.
8. Bereidt vergadering voor van het jeugdbestuur en zit deze voor.
9. Stippelt beleid uit en past daar waar nodig beleid aan, e.e.a. in nauw overleg
met jeugdcommissie.
10. Vraagt of krijgt bijtijds informatie van de overige commissieleden teneinde een goed
overzicht te houden over de tal van activiteiten betreffende de jeugd.
11. Zal alles in het werk stellen bestaande beleidslijnen te volgen.
12. Onderhoudt tussendoor regelmatig contact met jeugdsecretaris.
13. Verzorgt de distributie van het clubblad “ZWALUWBODE”“.
14. Schrijft stukje voor de ZWALUWBODE aangaande de jeugd.
15. Onderhoudt contacten met ouders bij problemen inzake jeugdspelers en
jeugdgebeuren, met uitzondering van elftalindeling.
16. Onderhoudt een lijst van toekomstige jubilarissen onder de jeugdleiders.
17. Beoordeelt, samen met jeugdsecretaris en hoofd TC de reden van op te leggen
schorsingen/maatregelen aan jeugdspelers buiten wedstrijdverband en bepaalt strafmaat.
18. Bereid indien nodig ouderavonden voor samen met een medebestuurslid.
19. Beheert lief en leedpot, P.R. en sponsoring in nauwe samenwerking met
sponsorcommissie senioren.
20. Draagt zorg voor festiviteiten rondom kampioenschappen van elftallen.
(ook voor teams van de tegenpartij, (bloemetje))
21. Draagt zorg voor cadeaus en regelt afvaardiging bij bijzondere gevallen in overleg met de
Algemene voorzitter ter voorkoming van bubbelingen bij (geboorte, trouwerij, overlijden
ziekte etc.) Dit gebeurt in wederzijds overleg.
22. Verzorgt pupil van de week. (hoeft echter niet perse dit commissielid te zijn.)
23. Coördineert en organiseert jeugdactiviteiten m.b.t. loterijen op zondag en andere
activiteiten die een geldelijk karakter hebben.
(deelname met jeugdspelers bijv. aan Gildeactiviteiten etc.)
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24. Zorgt in samenwerking met de overige bestuursleden voor de werving van nieuwe
bestuursleden en legt de voordracht voor aan het hoofdbestuur.
25. Zorgt in samenwerking met de overige bestuursleden voor de werving van nieuwe
jeugdleiders.
26. Vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur in de ruimste zin van het woord.
27. Doet verslag van de jeugdbestuursvergaderingen en andere aangelegenheden de jeugd
betreffende aan de Algemene Voorzitter.
28. Ziet toe dat de gemaakte omschrijvingen of gegeven instructies naar behoren worden
uitgevoerd.
29. Coördineert de verschillende bestuurstaken, adviseert en corrigeert in gevallen waar zich
problemen voordoen
Jeugdsecretaris:
1) Onderhoudt regelmatig tussentijds contact met jeugdvoorzitter.
2) Onderhoudt contacten met andere voetbalverenigingen
3) Onderhoudt contacten met de K.N.V.B.
4) Beheert het jeugdsecretariaat van de vereniging.
5) Coördineert bezoek aan vergaderingen K.N.V.B. en andere uitnodigingen
6) Verzorgt jaarverslag van de jeugdafdeling op de algemene ledenvergadering.
7) Verzorgt formulieren van wedstrijden en overschrijvingen
8) Verzorgt strafzaken
9) Verzorgt oefenwedstrijden jeugdteams en inschrijving diverse toernooien.
10) Verzorgt inschrijving jeugdteams voor competitie.
11) Verzorgt het programmablad bij Klep en clubhuis en KKN
12) Verzorgt de afgelastingen (is gedelegeerd.)
13) Is vicevoorzitter en neemt bij afwezigheid voorzitter diens taak waar.
14) Verzorgt uitslagen op de Zwaluwsite.
15) Verzorgt indeling kleedlokalen en speelvelden bij trainingen en wedstrijden incl. F-pups
16) Verzorgt het vervoersschema van de jeugdteams voor het competitiegebeuren.
17) Draagt er zorg voor dat van tijdens sportbeoefening opgelopen ernstig letsel,
waarbij doktershulp noodzakelijk was, melding wordt gemaakt aan de
secretaris van de vereniging
18) Beoordeelt, samen met voorzitter en hoofd TC de reden van op te leggen
schorsingen/maatregelen aan jeugdspelers buiten wedstrijdverband en bepaalt strafmaat.
19) Stelt voor elke vergadering van het jeugdbestuur en de jaarlijkse algehele jeugdleider
vergadering een agenda samen.
20) Notuleert de vergaderingen van het jeugdbestuur en de jeugdleider vergadering en legt
daarin de genomen besluiten vast; zorgt voor verspreiding van de verslagen aan de leden
van het jeugdbestuur en het hoofdbestuur.
21) Stelt lijst op van aandachtspunten
22) Brengt ingekomen stukken ter kennis van het jeugdbestuur
23) Verzorgt ervoor dat binnenkomende mededelingen worden doorgegeven aan de
betreffende personen.
24) Verzorgt de adreslijsten van de jeugdbestuursleden, jeugdtrainers en jeugdleiders en geeft
deze door aan de secretaris van het hoofdbestuur bij aanvang van een nieuw seizoen.
25) Geeft mutaties in jeugdleden, aan-afmeldingen/adreswijzigingen enz. door aan de
ledenadministrateur.
26) Bezoekt als afgevaardigde van het jeugdbestuur de regiovergaderingen
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27) Treedt samen met de voorzitter op in geval van problemen.
28) Houdt toezicht op de organisatie van het roulatieschema voor de "pupil van de week" bij
de thuiswedstrijden (competitie) van "de Zwaluw"1.
29) Doet ingeval van afgelasting op de zaterdagochtend (dus niet ingeval van algehele
afgelasting) bericht aan de betreffende tegenstanders (zowel pupillen als junioren).
Lid technische jeugd commissie (TJC)
1) Inventariseert vanaf begin februari de jeugdafdeling m.b.t. het nieuwe seizoen
2) Inventariseert vanaf begin januari de beschikbaarheid en behoefte van jeugdleiders voor
het nieuwe seizoen
3) Coördineert i.o. met TC jeugd de werving van nieuwe kaderleden
4) Verzorgt i.o. met de TC jeugd de indeling jeugdteams naar leeftijd en sterkte waarbij
beleidslijnen nadrukkelijk worden gevolgd.
5) Informeert daar waar nodig (voor de nieuwe indeling) bij trainers en leiders.
6) Doet verslag van deze indelingen bij jeugdbestuur en jeugdleiders nadat deze in CATZ voor
akkoord is aangenomen
7) Onderhoudt contacten met trainers v.w.b. spelerswisselingen e.e.a. in overleg met de
leeftijdscoördinatoren.
8) Evalueert 3 keer per jaar met trainers inzake de elftallen als ook de individuele
ontwikkelingen.
9) Informeert de voorzitter TC jeugd betreffende contacten met ouders inzake problemen
met de indeling of andere zaken waarvoor contact met ouders noodzakelijk is.
10) Bezoekt regelmatig jeugdwedstrijden en jeugdtrainingen
11) Heeft nauwe banden met selectietrainer v.w.b. inpassing jeugdspelers in eerste elftal c.q.
tweede selectieteam, dit in i.o. met CATZ (Commissie Algemene Technische Zaken)
12) Heeft overleg met CATZ v.w.b. indeling jeugdspelers in lagere elftallen.
13) Organiseert trainersvergaderingen betreffende voortgang trainingen en ontwikkeling.
14) Bezoekt alle jeugdleider vergaderingen.
15) Draagt beleidsmatig nieuwe ideeën aan.
16) Beoordeelt, samen met voorzitter en jeugdsecretaris de reden van op te leggen
schorsingen/maatregelen aan jeugdspelers buiten wedstrijdverband en bepaalt de uit te
voeren berisping
17) Coacht, helpt, adviseert en ondersteunt jeugdtrainers bij het organiseren en uitvoeren van
trainingen en begeleiding van wedstrijden. Idem voor jeugdleiders.
18) Heeft zitting in de CATZ.(Commissie Algemene Technische Zaken)

1)
2)
3)
4)
5)

Lid materialen
Verzorgt alle spelmaterialen de jeugd aangaande.
Verzorgt hesjes, reserve shirts, jeugdleidersjassen en sleutels.
Inventariseert tijdig de behoeften aan materialen bij leiders/ trainers.
Houdt een overzichtslijst bij van “uitgeleende materialen zoals jassen, ballen,
waterzakken, sleutels”
Geeft aan wat hij aan nieuwe materialen nodig heeft waarna de jeugdvoorzitter die dit
communiceert met het DB.
Signaleert en rapporteert belangrijke materiaalstoringen bij Voorzitter grijs/ groen materialen zoals verlichting velden, compressor, doelnetten, verplaatsbare doelen.
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Lid algemene zaken
Lid toernooien en andere jeugdactiviteiten
1) Stelt evenwichtige commissielijst van jeugdleiders samen en benoemt per commissie een
voorzitter.
2) De navolgende commissies dienen bemenst te worden:
Zaalvoetbal
Sinterklaas
Sportdag
Champions League
A-toernooi
E-toernooi
Feestavond
Barbecue sportdag
Tourspel
Pupil v/d week
3) Neemt het eerste initiatief richting betreffende jeugdvoorzitter voor een bepaalde
activiteit.
4) Laat zich over de organisatie van betreffende activiteit voldoende op de hoogte houden.
5) Probeert nieuwe ideeën te lanceren.
6) Stimuleert en motiveert daar waar nodig.
7) Zorgt dat er voor elke activiteit een draaiboek komt.
8) Informeert bijtijds het jeugdbestuur omtrent activiteiten.
9) Coördineert buitenlandse toernooien + buitenlandse deelnemers aan onze toernooien.
10) Zoek samenwerking met voorzitter activiteitencommissie senioren en stemt gezamenlijke
activiteiten af.

Lid P.R. en sponsoring (contact/ lid Sponsorcommissie hoofdbestuur)
1) Draagt zorg voor festiviteiten rondom kampioenschappen van elftallen.
(ook voor teams van de tegenpartij, (bloemetje))
2) Draagt zorg voor cadeaus en regelt afvaardiging bij bijzondere gevallen in overleg met de
Algemene voorzitter ter voorkoming van bubbelingen bij (geboorte, trouwerij, overlijden
ziekte etc.) Dit gebeurt in wederzijds overleg.
3) Draagt zorg voor P.R. vanuit de jeugd, (Zwaluwbode, Heraut, Zwaluwsite)
4) Verzorgt pupil van de week. (hoeft echter niet perse dit commissielid te zijn.)
5) Coördineert en organiseert jeugdactiviteiten m.b.t. loterijen op zondag en andere
activiteiten die een geldelijk karakter hebben.
(deelname met jeugdspelers bijv. aan Gildeactiviteiten etc.)
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4.3.2 Vergaderfrequentie:
Het jeugdbestuur zal samen met alle jeugdleiders een 8-tal keren per jaar vergaderen.
4.4 Opleidingsfunctionarissen
4.4.1TAAKOMSCHRIJVING OPLEIDINGSFUNCTIONARISSEN
1. Algemeen
De opleidingsfunctionarissen zijn te onderscheiden in trainers en de leiders. Zij zijn
verantwoording verschuldigd aan het (jeugd)bestuur.
De profielschetsen van beide functionarissen kennen de volgende overeenkomsten:
• correct en sportief gedrag bevorderen en nastreven;
• goede contactuele- en sociale vaardigheden;
• gedegen voetbalkennis
• handelen en gedragen overeenkomstig het beleidsplan van v.v. "de Zwaluw”,
• positief uitdragen naar buiten toe van v.v. "de Zwaluw”;
• bij problemen dient men altijd voor de speler klaar te staan;
• prestatieve uitstraling;
• bereidheid mee te werken aan activiteiten ten behoeve van v.v. "de Zwaluw”.
Specifieke aanvullende eisen aan:
a. Trainer:
Alle trainers stellen zich ten doel:
De techniek is het visitekaartje van de vereniging, dit gekoppeld aan handelingssnelheid.
Er zorg voor dragen dat iedereen, altijd optimaal plezier beleeft in het voetbalspel.
Spelers op te leiden waarbij “tweebenigheid” van (jeugd)spelers waar mogelijk wordt
nagestreefd.
Spelers op te leiden in de geest van "het willen winnen". Hierbij moet duidelijk zijn, dat
voetbal soms hard kan zijn, dus is er noodzaak van een zo groot mogelijk
incasseringsvermogen, vooral in mentaal opzicht. Van belang is hierbij ook het respect
voor de scheidsrechter en de tegenstander.
De betere spelers onder een zo groot mogelijke weerstand te laten spelen.
Opleiden: dit gaat voor het resultaat; we gaan er van uit dat bij het opleiden de basis altijd
een lerend karakter moet zijn, afhankelijk van de leeftijd.
Coaching: dit moet zijn gekoppeld aan lerende doelen per individu, linie of team. Het
resultaat is minder belangrijk.
Talentvolle speler: de kans bieden voor extra trainingen, individueel of in een hogere
leeftijdsgroep. Vervroegde overgang naar hogere groep eventueel zelf voorstellen. (het
belang van een belangrijke speler gaat voor het competitiebelang).
Kader: stimuleren tot het volgen van interne/externe cursussen of bijscholingsavonden.
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Taken trainer
a.
Trainingen
Dient trainingen altijd degelijk voor te bereiden in de geest van de opleidingsfilosofie.
In de voorbereidingsfase wordt een voorbereidingsprogramma ontwikkeld.
Oefenwedstrijden worden vroegtijdig in samenspraak met de wedstrijdsecretaris gepland.
In de voorbereidingsfase dienen goede onderlinge afspraken met leider en spelers te
worden gemaakt (uitreiken oefenprogramma, vakantieprogramma, e.d.).
Evalueren van de gespeelde wedstrijden (fouten en goede zaken verwerken in de
trainingen).
Zorg voor kleding en materialen, beschikbaar gesteld door de vereniging.
Zorgt bij afwezigheid tijdig voor vervanging.
b.
-

Wedstrijden
Analyseren, evalueren en verwerken in de trainingen.
Coachen tijdens de wedstrijden, aandacht vooral voor het gehele team.

c.

Overige taken

Senioren:
Regelmatig bezoek van de leidersvergaderingen.
Jeugd:
Bijhouden gegevens over spelers m.b.t. hun ontwikkeling (spelersvolgsysteem).
Het onderhouden van contacten met de (naast)hogere selectietrainer over de vorderingen
van spelers en (eventueel vervroegde) overgang naar een naast hogere selectie.
Voor keeperstrainers geldt dat periodiek wedstrijdbeoordeling gewenst is.
Specifieke aanvullende eisen aan:
b.
Leider:
Alle leiders stellen zich ten doel
Praatpaal voor zowel de trainer als spelers.
Vertrouwenspersoon, spreekbuis en voorbeeld voor de spelers.
Goede contacten met de ouders.
Taken Leider
a.
Trainingen
Probeert zoveel mogelijk trainingen te bezoeken.
Assisteert in voorkomend geval bij de trainingen.(jeugd)
b.
-

Wedstrijden
Is altijd op tijd aanwezig.
Ontvangt tegenstander en (club)scheidsrechter voor aanvang wedstrijd en begeleidt
(club)scheidsrechter ook tijdens en na de wedstrijd. De (club)scheidsrechter wordt
ontvangen in de bestuurskamer, c.q. het clubgebouw. Consumpties worden aangeboden
voor en na de wedstrijd. De scheidsrechter wordt begeleid naar de voor hem bestemde
kleedruimte. Kortom: in alles dient de v.v. "de Zwaluw” op te treden als een volmaakt
gastheer (voor, tijdens en na de wedstrijd).
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c.
-

-

-

-

Zorgt voor de wedstrijd voor het invullen van de wedstrijdformulieren en controle van de
spelerspassen.
Ziet er op toe dat in de rust een ieder van thee wordt voorzien.
Ziet er op toe dat het intrappen voor de wedstrijd door beide teams op de trainingsvelden
plaatsvindt
Heeft speciale aandacht voor het individu.
Bij uitwedstrijden het regelen van het vervoer.
Zorgt bij verhindering zelf voor een vervanger.
Ziet toe op het correct dragen van het tenue.
Overige taken
Begeleiden teams zowel als team als individueel.
Verzorgen van en deelname aan activiteiten rondom het voetbalgebeuren.
Zorgen voor eenduidige- en tijdige berichtgeving naar spelers, trainers en evt. verzorger.
Qua organisatie de trainer "uit de wind houden"; deze kan zich dan uitsluitend met
voetbaltechnische zaken bezighouden.
De elftalbegeleider dient bovendien als vertrouwenspersoon, spreekbuis en voorbeeld
voor de spelers op te treden m.a.w. altijd voor de spelers klaar staan in geval van
problemen.
Bij de overgang van jeugdspelers naar de senioren deze spelers begeleiden.
Informeert regelmatig naar de schoolprestaties van de spelers.
Informeert de secretaris van het hoofdbestuur indien doktershulp is ingeroepen bij een
blessure en ingeval het een jeugdspeler betreft, de secretaris van het jeugdbestuur.
Ziet erop toe dat de jeugd tot en met 18 jarige leeftijd niet rookt c.q. alcohol drinkt op het
sportpark (inclusief de kantine) Verboden is het gebruik van deze genotsmiddelen oor,
tijdens of vlak na de wedstrijd. (in de kleedruimtes). Bedenk, dat je als leider
verantwoordelijk bent voor je elftal, dat je als leider steeds het goede voorbeeld moet
geven Drink ook niet voor de wedstrijd of training.
Draagt zorg dat op de eigen sportaccommodatie en dat van andere verenigingen niets
opzettelijk wordt vernield of verontreinigd.
Draagt zorg dat een speler, die geschorst is door de bond of vereniging, niet deelneemt
aan wedstrijden zolang deze is geschorst.
Stimuleert dat de spelers zich ten opzichte van medespelers, tegenstanders,
scheidsrechter en leiders van de tegenpartij sportief en correct gedragen.
Dient voldoende kennis te hebben van de spelregels of zich deze kennis te verwerven
zodat hij/zij als scheidsrechter kan optreden, wanneer dit nodig mocht zijn.
Vertegenwoordigt de v.v. "de Zwaluw” altijd en overal op waardige wijze.
Specifiek ten behoeve van de jeugdafdeling:
Het volgen van de cursus "jeugdleider" is gewenst. Is bij de wedstrijden van zijn elftal
gekleed in de coachjas die hem beschikbaar gesteld is door de zwaluw.
Is voor en na de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig (onderling regelen). Draagt zorg voor
schoonmaak van de kleedkamers na de wedstrijd. Ziet toe dat bij uitwedstrijden de
kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
Verlaat als laatste de kleedkamer.
Bezoekt het jeugdleidersoverleg.
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4.5 Algemeen Beheer
Het sportveldencomplex aan de Hogehoek ongenummerd te Oeffelt met opstallen is eigendom
van v.v. "de Zwaluw” (recht van opstal).
Het bestuur dient de accommodatie als een goed huisvader te beheren.
In de loop van het jaar van 2004/2005 is het complex geheel gerenoveerd.
Met deze renovatie verwachten we de komende 10 tot 15 jaar uit de voeten te kunnen.
Van trainers en begeleiding wordt verwacht dat ze erop toezien dat de speelvelden, de
trainingsvelden, de opstallen en de materialen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.
Op het sportpark aan de “Hogehoek” vinden dagelijks veel training- en wedstrijdactiviteiten
plaats.
Een goede voortgang van deze activiteiten dient te zijn gewaarborgd.
Daartoe zullen de werkzaamheden aan terreinen, opstallen en materialen goed moeten worden
georganiseerd.
Er is een “groenonderhoud ”commissie, onder leiding van het desbetreffende bestuurslid.
De commissie draagt in brede zin zorg voor het onderhoud en beheer van de opstallen,
groensingels, overige voorkomende werkzaamheden.
Meer in het bijzonder bestaan de werkzaamheden uit:
Terreinwerkzaamheden:
maaien van de velden
schilderen, bijwerken van opstallen en materialen
snoeiwerkzaamheden
onderhoud reclameborden
overige (kleine) onderhoudswerkzaamheden.
De commissie algemeen beheer zorgt voor de werving van voldoende vrijwilligers om deze taken
uit te voeren.
Het (groot) onderhoud aan de sportvelden wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf.
Wellicht is het raadzaam om de paar jaar een gespecialiseerd bedrijf de velden te laten
opknappen.
Het schoonmaken van de kleedaccommodatie vindt plaats onder leiding van een lid van de
commissie groen/ grijs.
De schoonmakers zijn verantwoordelijk voor de wekelijkse schoonmaak van de
kleedaccommodatie.
Lijnen trekken
Momenteel zijn 2 personen belast met het wekelijks trekken van de lijnen.
Bij afwezigheid van de huidige personen zorgt de grijscommissie voor vervanging.
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Onderhoudsplan
Ten behoeve van het toekomstige beheer en onderhoud zal een voortschrijdend meerjarig (10
jaar) beheers- c.q. onderhoudsplan worden opgesteld voor zowel de sportvelden als de opstallen.
In het onderhoudsplan dient in elk geval het volgende te zijn opgenomen:
1. Jaarlijks uit te voeren onderhoud aan velden en opstallen (verven, schoonmaak/onderhoud
2. Groot onderhoud aan velden en opstallen
3. Aanschaf materialen.
Consul
Er is een consul die is belast met het beoordelen van de bespeelbaarheid van de velden dit met
het oog op de weersomstandigheden en weersverwachtingen; de consul beslist in overleg met het
bestuurslid groen over de bespeelbaarheid van de velden. Zie protocol afgelastingen.
Kantinecommissie
Er is een kantinecommissie onder leiding van het bestuurslid kantinecommissie.
Deze commissie draagt zorg voor het “runnen” van de kantine in de ruimste zin van het woord.
Hieronder wordt in elk geval verstaan:
-Zorgen voor het rooster voor kantine medewerk(st)ers
-Zorgen voor in- en verkoop van de kantine
-Zorgen voor het naleven van de vastgestelde openings- en sluitingstijden van de kantine
-Stellen in overleg met het hoofdbestuur de kantineprijzen vast
-Zorgen voor afdracht van alle gelden aan de penningmeester
Richtlijnen.
Met het oog op het gebruik van de accommodatie gelden een aantal gedragsregels/richtlijnen die
als bijlage bij dit Beleidsplan zijn opgenomen.
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5.

SPONSORING

Onder sponsoring wordt verstaan het beschikbaar stellen van gelden, kleding, materiaal etc. door
ondernemers ten bate van v.v. "de Zwaluw" in ruil waarvoor v.v. de zwaluw zorgt voor
naamsbekendheid van die ondernemer door ondermeer:
• tenues sponsoring
• reclamebordsponsoring
• advertenties in clubblad “zwaluwbode”
• sponsoring van wedstrijdballen
• andere vormen in overleg en met goedkeuring van het hoofdbestuur
Het verdient aanbeveling alle sponsormogelijkheden voor v.v. "de Zwaluw" in de breedste zin van
het woord in beeld te brengen en te structureren.
Hiertoe is onder leiding van het bestuurslid sponsorzaken een commissie in het leven geroepen
om het bestuur te adviseren omtrent het te ontwikkelen sponsorbeleid.
In dit verband zijn er de volgende mogelijkheden:
een club van 100
jaarlijkse contactavonden met sponsoren.
6.

CLUBORGAAN

Er is een cluborgaan dat de naam draagt "de Zwaluwbode” en tevens het officiële contactorgaan
van v.v. "de Zwaluw" vormt.
De inhoudelijke verantwoordelijkheid berust bij de redactie van “ de zwaluwbode”.
Het bestuur draagt zorg voor voldoende ondersteuning om de continuïteit van de “zwaluwbode”
te waarborgen. De Zwaluwbode verschijnt 1 keer per seizoen en wel bij de opstart hiervan. De
Zwaluwbode wordt uitgebracht medio augustus. In deze Zwaluwbode zijn alle gegevens te vinden
die nodig zijn voor de elftallen om deel te kunnen nemen aan de competitie zoals teamindelingen
afspraken en regels.
Naast de Zwaluwbode hebben we sinds een aantal jaren "de Zwaluwsite". Momenteel.
Momenteel is dit orgaan 24/7 bereikbaar en voorziet deze in de bericht en nieuwsvoorziening van
onze vereniging.
7.

FINANCIËN

7.1 Algemeen
De omvang van de vereniging maakt het noodzakelijk dat er een stevige financiële basis wordt
gelegd.
Willen we meer financiële armslag krijgen om bijvoorbeeld de voorstellen uit dit beleidsplan te
betalen dan zullen de jaarlijkse inkomsten zeker niet mogen dalen.
De jaarlijkse inkomsten kunnen zondige omhoog door:
jaarlijkse trendmatige aanpassing van de contributies
jaarlijkse trendmatige aanpassing van de kantineprijzen
genereren extra sponsorbijdragen.
Het financiële beleid van v.v. "de Zwaluw" maakt integraal onderdeel uit van alle andere
beleidsonderdelen. Hieronder wordt verstaan dat op alle onderdelen ten aanzien waarvan
beleidskeuzes moeten worden gemaakt in elk geval de financiële aspecten worden meegewogen.
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Het financiële beleid is gericht op een structureel gezonde financiële positie van de vereniging. Dit
beleid dient tot uitdrukking te komen door middel van een sluitende (meerjaren)begroting
waarbij inkomsten en uitgaven voor een termijn van 5 jaar in evenwicht dienen te zijn.
Daartoe worden de komende 5 jaar de contributie en de kantineprijzen jaarlijks trendmatig
verhoogd ten einde de kostenontwikkeling te compenseren.
Binnen het financiële beleid heeft de vorming van onderhoudsfondsen voor toekomstig groot
onderhoud aan de accommodatie prioriteit, een en ander gebaseerd op een dienovereenkomstige
onderhoudsplanning.
7.2 Investeringen
Het “runnen” van een voetbalvereniging brengt met zich mee dat periodiek (grotere)
investeringen moeten worden gepleegd.
Van groot belang is dat binnen afzienbare tijd een meerjarig onderhoudsplan wordt opgesteld
zodat inzicht wordt verkregen in toekomstige noodzakelijke investeringen in de velden en de
opstallen.
Vervolgens kunnen hiervoor de noodzakelijke gelden worden gereserveerd.
Definitieve keuzes worden eerst gemaakt nadat een onderhoudsplan is opgesteld en inzicht
bestaat in de noodzakelijke onderhoudsinvesteringen voor de komende 5 jaar.

8. DIVERSEN
Dit hoofdstuk kent de volgende zeven onderwerpen:
1
Delegatie van bevoegdheden
2.
Bekleden van meerdere functies
3.
Toetsing en bijstelling van het beleidsplan
4.
Criteria onderscheidingen
5.
Verenigingsbibliotheek
1. Delegatie van bevoegdheden
Bij het delegeren van bevoegdheden is het hoofddoel: "taken en de verantwoordelijkheid
daarvoor lager in de organisatie te leggen”.
Dat wil zeggen, dat het hoofdbestuur veel minder taken krijgt en veel dagelijkse
verantwoordelijkheden neerlegt bij de werkgroepen en commissies.
Het hoofdbestuur behoudt de eindverantwoordelijkheid voor het verenigingsbeleid, elk jaar
getoetst door de Algemene Ledenvergadering.
2. Bekleden van meerdere functies
In de vereniging bestaat de mogelijkheid, dat één persoon meerdere functies bekleedt.
3. Toetsing en bijstelling van het beleidsplan
Het beleidsplan ook als leidraad voor het beleid te blijven gebruiken is wellicht de moeilijkste
opgave uit dit beleidsplan. Daarom een korte aanzet om dit voor elkaar te krijgen.
Na invoering van de voorstellen uit dit beleidsplan is het noodzaak te controleren of de
voorstellen in de praktijk ook werken (toetsing van het beleidsplan).
Controle en bijstelling dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur,
waarbij de voorzitter de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft.
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Dit beleidsplan is de basis voor de organisatie van de vereniging. Als het plan als zodanig moet
blijven fungeren, dan dient het jaarlijks kritisch beschouwd en geactualiseerd te worden.
Ook dit behoort tot het takenpakket van de voorzitter.
Voor de invoering van alle voorstellen geldt natuurlijk dat er draagvlak in de vereniging voor de
voorstellen moet zijn. Het hoofdbestuur dient dit telkens vooraf te onderzoeken.
4.
•
•
•
•

Criteria onderscheidingen
Voor onderscheidingen van de Nederlandse overheid zal overleg gepleegd worden
met de burgemeester van de gemeente Boxmeer
Voor onderscheidingen van de gemeente Boxmeer zal dit ook gebeuren in overleg
met B en W van de gemeente Boxmeer
Ook de KNVB kent een onderscheidingsregeling. De toepassing daarvan is in handen van
de districtsbesturen. In ons district is dat Zuid 2.
Een NKS onderscheiding dient aangevraagd te worden bij het bestuur van de Nederlandse
Katholieke Sportfederatie.

•

Voor de eigen onderscheidingen van v.v. de Zwaluw worden de volgende criteria
voorgesteld:
Lid van verdienste:
15 á 20 jaar bijzonder actief voor de vereniging, met name met meerdere
taken.
Erevoorzitter:
20 á 25 jaar bijzonder actief voor de vereniging, waarvan minstens 15 jaar
als bestuurslid, inclusief minstens 10 jaar als voorzitter van het
hoofdbestuur. Daarnaast dienen in historisch perspectief enige verdiensten
aangewezen te worden.
Erelid:
20 a 25 jaar bijzonder actief voor de vereniging, waarvan minstens 15 jaar
bestuurslid van de vereniging.
75 jaar lid
trofee met oorkonde
60 jaar lid:
Verenigingsspeld*
50 jaar lid:
Verenigingsspeld*
40 jaar lid:
Verenigingsspeld *
25 jaar lid:
Verenigingsspeld *
Bijzondere toevoeging:
* alle onderscheidingen kunnen ook postuum toegekend worden.

Beleidsplan voetbalvereniging de Zwaluw Oeffelt 2016 – 2021

24 | P a g i n a

5. Verenigingsarchief
Over de activiteiten van v.v. “de Zwaluw” is in de loop van de tijd veel vastgelegd:
·
op foto's
·
in krantenartikelen
·
op videobanden
·
in clubbladen etc.
In de kantine is een ruimte gereserveerd voor dit materiaal van historische waarde.
Dit archief is in beheer bij de secretaris.
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TECHNISCH BELEID ALGEMEEN
1. INLEIDING
De rode draad van de opleiding bij v.v. “de Zwaluw" is het te voeren: "Technisch Beleid", d.w.z.
het gekozen systeem en formatie is bindend voor de opleiding; hier dienen alle trainingen op
afgestemd te zijn. Tevens dient de opleiding afgestemd te zijn op het eerste elftal, d.w.z. men zal
rekening moeten houden met het feit dat de opleiding spelers op termijn dient af te leveren die
geschikt zijn om de huidige spelers van het eerste elftal te vervangen of aan te vullen. Alvorens
specifiek verder te gaan met de diverse opleidingen, zal in het volgende deel eerst het "Technisch
Beleid" worden toegelicht.
Met dit technisch beleidsplan wordt beoogd te komen tot een gelijkgerichte aanpak in technisch
opzicht en tot het ontwikkelen van een herkenbare eigen speelstijl in de wedstrijden voor de
selectie elftallen.
Trainers die werkzaam zijn bij v.v. “de Zwaluw” dienen zich loyaal op te stellen jegens dit
technische beleidsplan.
De trainer van de 1e selectie (hoofdtrainer) en de leden van de technische jeugdcommissie zijn de
belangrijkste opleidingsfunctionarissen binnen v.v. “de Zwaluw”.
Zij voorzien gevraagd en ongevraagd de trainers van respectievelijk de senioren en junioren van
advies, oefenstof etc.
Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor andere trainers en leiders op voetbaltechnisch gebied.
Zij dragen er mede zorg voor dat het technisch beleid binnen v.v. "de Zwaluw" overeenkomstig de
afgesproken richtlijnen wordt uitgevoerd.

2. DOELSTELLING
Het doel van dit technisch beleidsplan is aan te geven welk beleid wordt gevoerd en hoe men bij
v.v. "de Zwaluw" aan dit beleid uitvoering geeft. In het eerste deel zal het onderwerp "Opleiding
en Vorming" in zijn algemeenheid worden toegelicht, waarna in de overige delen het
voetbaltechnische beleid, de opleiding en vorming van de spelers, kader, clubscheidsrechters en
assistent-scheidsrechters aan de orde zullen komen.
2.1 Opleiding en vorming
Het doel van opleiden en vormen is:
" Een continu proces van vooruitgang in zowel individuele als collectieve vaardigheden "
Hierdoor moet het mogelijk zijn om met de prestatiegerichte elftallen van v.v. "de Zwaluw"
continu op het hoogste haalbare niveau uit te komen.
Bij deze doelstelling moet men rekening houden met het volgende:
1.
Het voetbal wordt (voor het 1e en 2e elftal)als prestatiesport beoefend. Hierbij wordt het
hoogste haalbare niveau nagestreefd, waarbij rekening wordt gehouden met het
technische beleid, aanwezige potentieel en doelstelling van het elftal (bijv. verschil tussen
de prestatiegericht elftallen die de mogelijkheid hebben om twee keer in de week te
trainen en de recreatieve elftallen die de gelegenheid hebben om één keer per week te
trainen).
2.
Gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke sportopvoeding en -begeleiding van
(jeugd)spelers. Een evenwichtige ontwikkeling van de individuele speler op geestelijk,
sociaal en sportief vlak. Correct en sportief gedrag moet op elk moment en in elke situatie
worden bevorderd en nagestreefd.
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3.
4.
5.
6.
7.

3.

Een goede band van spelers en begeleiding wordt bevorderd door het organiseren van
nevenactiviteiten, gericht op het samen bezig zijn.
Schoolprestaties gaan voor voetbalprestaties.
Het positief uitdragen van de goede naam van v.v. "de Zwaluw" naar buiten toe wordt
gezien als een verplichting.
Elk lid van de vereniging verdient een respectvolle behandeling.
De spelende leden van v.v. "de Zwaluw" beoefenen de voetbalsport uit liefhebberij en
ontspanning. Bij deze uitoefening van de sport zullen ze worden begeleid door veelal
onbetaalde en hiervoor niet opgeleide vrijwilligers. Ook voor dit kader geldt dat ze puur als
hobby de verschillende werkzaamheden verrichten. Echter bij het aanvaarden van een
functie binnen de vereniging geldt ook dat vrijwillig niet vrijblijvend is.

OPLEIDING KADER

3.1 Algemeen
1.
Het kader van de vereniging, dat zich bezig houdt met de opleiding van spelers zijn in het
algemeen gesproken onbetaalde, veelal niet hiervoor opgeleide vrijwilligers. Zij verrichten
uit liefhebberij voor de sport dit werk voor de vereniging.
2.
Het bestuur stimuleert dat kaderleden op vrijwillige basis meedoen aan allerlei
scholingsprogramma's die hetzij door de KNVB hetzij door de vereniging worden
aangeboden.
3.2 Taken van de diverse begeleiders
De opleiding van de diverse kaderleden is vooral gebaseerd op de taken die deze functionarissen
dienen te verrichten in het kader van de opleiding van de spelers. Daarnaast dient ook
onderscheid gemaakt te worden in het moment, d.w.z. er worden andere eisen gesteld
bijvoorbeeld aan de trainer op de training en in de wedstrijd. De opleiding zal dan hiermee
rekening dienen te houden en hierin te voorzien.
3.3 Opleiding scheidsrechters
3.3.1 Opleiding club- en assistent-scheidsrechters
De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de opleiding van club- en assistentscheidsrechters. In ieder geval zal met grote regelmaat het volgen van deze opleiding gepromoot
dienen te worden.
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4. MEDISCHE BEGELEIDING
De CATZ met in portefeuille “medische zaken” bundelt alle vormen van medische verzorging in de
vereniging. Deze commissie krijgt zijn bevoegdheden rechtstreeks van het hoofdbestuur. In dit
hoofdstuk wordt omschreven hoe de medische begeleiding moet functioneren binnen v.v. "de
zwaluw". Verder komen aan de orde: blessurepreventie, blessurebehandeling, de revalidatie en
de doorverwijzing (medische interactie).
4.1. Medische verzorging
De belangrijkste verzorgingsregels moeten eigenlijk bij iedere trainer, leider en verzorger bekend
zijn. Zodoende krijgt elke blessure in eerste instantie de juiste therapie en voor verdere
behandeling kan dan eventueel de hoofdverzorger worden geraadpleegd. Ieder jaar worden, in
overleg en in samenwerking met de verzorger van v.v. "de Zwaluw" , de belangrijkste
verzorgingsregels aan de (jeugd)trainers en (jeugdleiders) bekend gemaakt.
4.2 Verzorgers
De medische begeleiding binnen v.v. "de Zwaluw" wordt verzorgd door de verzorger(ster),
waarbij het streven is om iemand met een sportmedische achtergrond te hebben.
Deze is in eerste instantie verantwoordelijk voor de eerste en tweede selectie en dient dan ook
zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de trainingsavonden en bij de wedstrijden van het eerste
elftal. Bovendien zorgt hij voor aangepaste hersteltrainingen, voordat de groepstraining hervat
kan worden.
4.3 Blessurepreventie
Het voorkomen van blessures is natuurlijk zeer belangrijk. Denk hierbij aan hygiëne in de
kleedkamers en van de spelers zelf, een goede uitrusting (kleding, schoeisel, scheenbeschermers,
tapen, bandages, etc.) Bij jeugdspelers is gebruik van badslippers en scheenbeschermers verplicht
gesteld, bij seniorspelers is dit een persoonlijke eigen verantwoordelijkheid. Optimaal onderhoud
en gebruik van de velden en een juiste training is een vereiste. De training moet een goede
verhouding tussen belastbaarheid en belasting bevatten met uiteraard voldoende aandacht voor
de "warming-up" en "cooling- down". Daarnaast zou enkele malen per seizoen de conditie en
lichaamssamenstelling van de selectiespelers getest kunnen worden.
4.4 Blessurebehandeling
Deze wordt uitgevoerd door een deskundige verzorger in een daarvoor aangepaste ruimte of op
het voetbalveld met de juiste uitrusting, die voldoende aanwezig moet zijn. Dit betekent een
waterzak en een verzorgingstas met verbandmateriaal. Indien er geen verzorger aanwezig is, dan
moet de behandeling overgenomen worden door de leider of trainer met zijn aangeleerde
sportverzorgingskennis. Dit eventueel gecombineerd met een later bezoek aan de verzorger van
de club. Op advies van de sportverzorger kan men worden doorverwezen naar “ Clubzorg”, sport
en bewegingscentrum Maassen te Boxmeer.
4.5 Revalidatie
Vaak lopen geblesseerde spelers na een herstelperiode weer tegen dezelfde of een andere
blessure op. Oorzaak is meestal onvoldoende herstel van de eerste blessure. Preventie van
voetbalblessures is dus ook voldoende herstel van de vorige blessure. Goede begeleiding in de
herstelperiode is zeer belangrijk. De verzorger draagt zorg voor een aangepaste herstel-
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(veld)training en geeft zijn instemming, voordat de speler weer de groepstraining kan hervatten of
een wedstrijd kan spelen.
Bij gecompliceerde of zware blessures dient de verzorger de betreffende speler voor verdere
behandeling door te sturen naar de huisarts c.q. fysiotherapeut. Voor jeugdspelers gaat dit in
overleg met hun contactpersoon en ouder(s)/verzorger(s).
In nood- of alarmsituaties dient altijd bekend te zijn welke huisarts (weekend)dienst heeft en hoe
hij bereikbaar is (telefoonnummer). De telefoonnummers hangen in de keuken en bij de telefoon
in de materialenberging.
Daarvoor dient er op het sportcomplex een vluchtroute te zijn voor de auto van de huisarts of een
ambulance. Deze vluchtroute moet natuurlijk altijd vrij gehouden worden, hetgeen als een taak
van alle kaderleden wordt gezien.
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Technisch Beleid v.v. De Zwaluw – Structuur en opbouw technische commissies.
Organogram?
a. TC jeugd – Voorzitter (lid jeugdbestuur) – TJC (lid jeugdbestuur) – Coördinator A-B-C jeugd
– Coördinator D-E jeugd – Coördinator Meisjes, F pupillen.

b. TC senioren – Voorzitter (lid hoofdbestuur) – Coördinator selectie – Coördinator lagere
teams – Coördinator dames – Wedstrijd secretaris.

c. CATZ (Commissie algemene technische zaken)
Voorzitter ( Lid hoofdbestuur) – Voorzitter TC jeugd – TJC – Coördinator selectie

Technisch beleid CATZ
Commissie algemene technische zaken
Overkoepeld algemeen technisch beleid v.v. De Zwaluw. Ieder lid vertegenwoordigt zijn specifieke
aandachtsgebied vanuit de commissies. De hoofddoelstelling van CATZ is het opstellen,
vernieuwen, bijsturen, uitvoeren en bewaken van het totale technisch beleid van v.v. "De Zwaluw”
Nemen initiatief bij personele behoefte en voeren gesprekken met kandidaat trainers, leiders,
commissieleden etc.
Nemen eindbeslissingen en eindverantwoording, legt verantwoording af en rapporteert aan het
hoofdbestuur.
1. TECHNISCH BELEID SENIOREN
1 Technische Commissie Senioren
Inleiding
Hieronder wordt het gedeelte van de Technische Commissie Senioren beschreven. Het
beleidsgedeelte van de Technische Commissie Senioren is in verschillende onderdelen ingedeeld.
Ten eerste zal het orgaan Technische Commissie Senioren in zijn algemeenheid worden
beschreven. Dit zijn de doelstelling, samenstelling en taken & verantwoordelijkheden van de
Technische Commissie als geheel. Vervolgens wordt per rol / lid van de Technische Commissie
weergegeven wat zijn of haar specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn, binnen het kader
van Technische Commissie Senioren.
In aanvulling hierop zijn ook opgenomen de van taken en verantwoordelijkheden van leiders van
selectie- en lagere elftallen van v.v. "de Zwaluw”. Ten slotte is – de bijlage – Huisregels voor lagere
elftallen opgenomen.
Doelstelling
De hoofddoelstelling van Technische Commissie Senioren is het opstellen, uitvoeren, bewaken en
sturen van Technisch Beleid voor alle seniorenteams van v.v. "de Zwaluw”.
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Samenstelling Technische Commissie Senioren
Deze commissie bestaat uit:
• Voorzitter – tevens lid van het hoofdbestuur;
• Technisch Coördinator selectie elftallen;
• Technisch Coördinator lagere elftallen;
• Technisch Coördinator dames elftallen;
• Wedstrijdsecretaris
De voorkeur gaat uit naar TC-leden die geen directe betrokkenheid hebben bij één of meerdere
seniorenelftallen van v.v. "de Zwaluw" 1.
Voorwaarde is dat de leden van de Technische Commissie niet gehinderd worden door
persoonlijke betrokkenheid bij een of meerdere elftallen van v.v. de zwaluw in hun functioneren
voor de Technische Commissie.
Bij vertrek van een van de leden van de Technische Commissie dragen de overige leden zelf een
vervanger aan. Definitieve toetreding tot de Technische Commissie gebeurt na goedkeuring
hiervan door het hoofdbestuur.
De Technische Commissie legt verantwoording af aan CATZ.
Taken & Verantwoordelijkheden
De leden van de Technische Commissie hebben allen een specifieke verantwoordelijkheid vanuit
hun rol binnen de Technische Commissie. Daarnaast hebben zij ook gemeenschappelijke
verantwoordelijkheden als Commissie. Deze gemeenschappelijke taken en verantwoordelijkheden
worden hieronder beschreven. De specifieke taken en verantwoordelijkheden zijn per rol
beschreven.
1 Bewaakt en stuurt het Technisch beleid van v.v. "de Zwaluw" .
2 Heeft de bevoegdheid CATZ gevraagd en ongevraagd advies te geven aangaande zijn
taakgebieden.
3 Ondersteunt trainers en leiders op Technisch gebied.
4 Overlegt periodiek over lopende zaken op Technisch vlak.
5 Stelt beleidslijnen op aan de hand waarvan seniorenteams worden ingedeeld en
vastgesteld. Dit geldt voor alle seniorenteams van v.v. "de Zwaluw" . Een hoofdtrainer is
loyaal aan dit beleid. Hierbij geldt de selectie (Zwaluw 1 en 2) als één team.
6 Stelt beleidslijnen op t.a.v. jeugdspelers die overgaan naar senioren2.
7 Inventariseert vanaf begin januari de jeugdafdeling m.b.t. het nieuwe seizoen v.w.b.
overgang. Dit in overleg met hoofdtrainer, TJC, trainer A1 en daar waar nodig trainer B1.
8 Verzorgt indeling leiders seniorenteams.
9 Verzorgt indeling seniorenteams waarbij beleidslijnen nadrukkelijk worden gevolgd.
10 Is verantwoordelijk voor het tussentijdse sturing (binnen een lopend seizoen) m.b.t. de
indeling van spelers.
11 Behandelt geschillen met betrekking tot de indeling van spelers. Een speler heeft, na
overleg met de TC, het recht een geschil m.b.t. zijn of haar indeling voor te leggen aan het
hoofdbestuur.

1

In de praktijk zal het zeer moeilijk tot onmogelijk blijken om een TC te hebben met volledig onafhankelijke leden.
Uitgangspunt is dat de leden van de TC zich in hun besluiten niet laten leiden door eventuele persoonlijke
betrokkenheid bij een onderwerp of conflict.
2
De regels voor de inzet van jeugdspelers bij seniorenwedstrijden zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in het
Beleidsplan van de Technische Commissie Jeugd
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12 De Technische Commissie houdt periodiek een evaluatie met de leiders van de
seniorenelftallen.
a. Voorafgaand aan een seizoen, bij het vaststellen van de indeling.
b. Enkele weken na aanvang van een seizoen.
c. Aan het eind van een seizoen.
d. Bij calamiteiten / op aanvraag.
Daarnaast gaan de leden van de Technische Commissie gedurende het jaar, informeel na
hoe de gang van zaken is en of er evt. problemen of knelpunten zijn.
13 Stelt huisregels voor lagere elftallen op (zie verder in dit stuk).
14 Gaat na of de huisregels ook daadwerkelijk nageleefd worden.
15 Volgt wedstrijden en trainingen van alle elftallen van v.v. "de Zwaluw”.
16 De leden van de Technische Commissie zijn aanspreekpunt voor alle leiders en
seniorspelers v.w.b. technisch beleid. Ook bij conflicten en/of nauwelijks op te lossen
meningsverschillen tussen leider en speler(s).
17 De Technische Commissie is betrokken bij sollicitatiegesprekken van een nieuwe
hoofdtraineri. Zij geven ook input, of zijn aanwezig, bij beoordelingsgesprekken van een
hoofdtrainer.
18 Kan in sollicitatiegesprek duidelijk het TC-beleid overbrengen op nieuwe kandidaat
hoofdtrainer.
19 Signaleren en bespreken van problemen binnen of tussen teams en/of spelers. Bespreking
van problemen kan gebeuren op initiatief van de Technische Commissie of op initiatief van
spelers of leiders van de verschillende elftallen.
20 De Technische Commissie kan spelers of leiders sancties opleggen, zoals het schorsen voor
een aantal wedstrijden. Dit gebeurt enkel na overleg met betreffende spelers en/of leiders.
Deze sancties zullen door het hoofdbestuur bekrachtigd moeten worden, voordat deze
geldig zijn.
21 De Technische Commissie is bij een officieel gesprek met spelers of leiders altijd
vertegenwoordigd door tenminste twee van haar leden.
22 Een speler of leider die het niet eens is met een beslissing van de Technische Commissie
kan zich wenden tot het hoofdbestuur.
23 In alle gevallen waarin dit beleidsplan niet voorziet beslist het hoofdbestuur.
1. Beleidslijnen indeling seniorenteams
• Indeling van de lagere elftallen geschied in eerste instantie op basis van kwaliteit.
• Achterliggend doel is om zoveel mogelijk leden voor de club te behouden. De in de
doelstelling geformuleerde sociale aspecten worden bij de indeling dan ook meegenomen.
• Aan de spelers zelf wordt de vrijheid gegeven om zich al dan niet voor de selectie aan te
melden. Elke aanmelding wordt door de Technische Commissie serieus in overweging
genomen.
• Een speler die aangeeft niet voor de selectie te willen uitkomen, kan niet verplicht worden
om op regelmatige basis voor de selectie-elftallen uit te komen.
• Spelers die afvallen bij de selectie worden in principe doorgeschoven naar het derde elftal.
Een uitzondering hierop vormen jeugdspelers (zie beneden).
• De teams worden ingedeeld naar evenredige grootte. Een uitzondering hierop vormt het
derde elftal in het geval dat de selectie onevenredig groot is.
• Voor alle lagere elftallen geldt dat alle spelers zo veel mogelijk moeten kunnen voetballen.
Op seizoen basis zal iedereen bij benadering evenveel aan spelen toekomen.
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2. Beleidslijnen overgang jeugd naar senioren
• Jeugdspelers kunnen in het jaar voorafgaande aan het jaar dat zij de overstap maken naar
de senioren meetrainen met de seniorenteams.
• Jeugdspelers kunnen in het jaar voorafgaande aan het jaar dat zij de overstap maken naar
de senioren vanaf de winterstop enkele malen meespelen met het team waar zij
waarschijnlijk komen te spelen bij de senioren. Dit is bedoeld als vorm van stage.
• Jeugdspelers stromen in principe door naar de selectie.
• Jeugdspelers die om voorkomende redenen niet in de selectie ingedeeld worden, worden
in een ander seniorenteam ingedeeld. Voor deze spelers wordt één team aangewezen
waarin deze spelers worden opgevangen. Dit om hen direct een binding te laten hebben
met het elftal waarin zij terechtkomen. Dit zal de opvang en evt. latere doorstroom
bevorderen.
• Er is een onder 23-elftal waarin jeugdspelers met de jeugdige selectiespelers enkele malen
per seizoen samenspelen. Dit om de doorstroom van jeugdspelers naar de selectie te
vergemakkelijken en hen op een vroegtijdig moment kennis te laten maken met het niveau
van de selectiespelers en het spelen op een hoger niveau in het algemeen. Bovendien
worden selectiespelers geprikkeld om jeugdspelers te helpen en te coachen. Begeleiding
van dit team gebeurt in principe door de hoofdtrainer in samenwerking met de A1 trainer.
• De beslissing of een jeugdspeler, die door zijn leeftijd nog niet verplicht bij de senioren is
ingedeeld, tijdelijk of permanent overgaat naar een seniorenelftal ligt bij de CATZ. De
jeugdspeler en of zijn ouders/verzorgers zullen in dit proces betrokken worden. Bij
onoverkomelijke verschillen tussen de betrokken partijen beslist het hoofdbestuur.
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2 Voorzitter Technische Commissie
Hier opgenomen zijn de zaken die specifiek zijn voor de functie Voorzitter Technische Commissie
vanuit de Technische Commissie. Dit is een aanvulling op de generieke taken die alle leden van
Technische Commissie hebben.
Plaats in de vereniging:
De Voorzitter van de Technische Commissie is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor het
opstellen en uitvoeren van het Technisch Beleid van v.v. "de Zwaluw”.
De Voorzitter van de Technische Commissie (CATZ) legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.
De Voorzitter van de Technische Commissie is tevens lid van het hoofdbestuur.
Taakgebieden:
• Zorg dragen voor een goede organisatie van de Technische Commissie Senioren.
• Bewaking van het beleidsplan van v.v. "de zwaluw" , met name het gedeelte Technische
Commissie.
Taken:
• Vaststellen indeling senioren (in overleg met de Technische Commissie senioren).
• Organiseert periodiek TC-overleg en zit dit overleg voor.
• Verspreid agenda en verslagen van vergaderingen.
• Overlegt met het hoofdbestuur v.w.b. de voortgang en stand van zaken vanuit de
Technische Commissie Senioren (CATZ).
• Voert regulier overleg met overige TC-leden v.w.b. voortgang.
• Voert regulier overleg met leiders van seniorenelftallen.
• Op verzoek bijwonen van vergaderingen (hoofdbestuur, -jeugdbestuur en Technische
Commissie Junioren).
• Spelers afkomstig uit de jeugd periodiek evalueren en hiermee contact onderhouden.
• Oud-selectiespelers begeleiden bij afbouwen.
• Handhaving van het (kwaliteit) niveau op de lange termijn, in overleg met de jeugdafdeling
/ TC jeugd.
Bevoegdheden:
Heeft de bevoegdheid de leden van de Technische Commissie gevraagd en ongevraagd advies te
geven aangaande zijn taakgebieden.
Verantwoordelijkheden:
1. Bewaken van het technisch beleid.
2. Invullen, aanvullen en wijzigen van technische beleid. (Zie CATZ)
3. Overleg voeren met technische commissie, jeugdbestuur en hoofdbestuur.( Zie CATZ)
Functie-eisen:
1. Kennis hebben van de technische zaken binnen de voetbalvereniging alsook van het voetbalspel
in het algemeen.
2. Ervaring hebben met begeleiden van voetbalteams.
3. Ervaring op organisatorisch / bestuurlijk vlak.
4. Moet beschikken over goede contactuele en sociale vaardigheden.
5. Moet goed ingevoerd zijn binnen de vereniging, weten wat er ‘speelt’
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3 Technische Coördinator Selectie Senioren
Hier opgenomen zijn de zaken die specifiek zijn voor de functie Technisch Coördinator Selectie
Senioren vanuit de Technische Commissie. Dit is een aanvulling op de generieke taken die alle
leden van Technische Commissie hebben.
Plaats in de vereniging:
Is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoer van technisch beleid aangaande
de selectie teams. Is het aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers van de selectieteams. De
technisch coördinator legt verantwoording af aan de Technische Commissie senioren.
Taakgebieden:
• Mede zorg dragen voor goede organisatie binnen de selectiegroep van v.v. de zwaluw.
• Bewaking van het beleidsplan van v.v. "de zwaluw" , met name het gedeelte Technische
Commissie.
Taken:
• Vaststellen selectieteams senioren (in overleg met de Technische Commissie senioren).
• Voert regulier overleg met de hoofdtrainer vanuit voetbaltechnisch en organisatorisch
oogpunt. Is hiervoor eerste aanspreekpunt voor de hoofdtrainer.
• Organiseren en periodiek evalueren met spelersraad en selectietrainer / leiders.
• Afgevallen selectiespelers begeleiden naar lagere elftallen, i.o.m. coördinator lagere
elftallen.
• Vaststellen jaarprogramma selectieteams na overleg en coördinatie met de Technische
Commissie senioren, selectietrainer en wedstrijdsecretaris.
• Op verzoek bijwonen van vergaderingen (hoofdbestuur, -jeugdbestuur en Technische
Commissie Junioren).
• Benaderen van potentiële selectiespelers binnen de eigen vereniging, die op dat moment
in een lager elftal voetballen. Dit in overleg met de coördinator lagere elftallen.
• Regulier bezoeken wedstrijden en trainingen van de selectie teams.
• Verzorgt de voorlichting over het beleidsplan aan nieuwe leiders/trainers
• Vormt het aanspreekpunt voor alle trainers/leiders over aanschaf en onderhoud van
materialen, ballen etc.
Bevoegdheden:
Heeft de bevoegdheid de Technische Commissie, de hoofdtrainer en de andere leden van het
begeleidingsteam van de selectie gevraagd en ongevraagd advies te geven aangaande zijn
taakgebieden.
Verantwoordelijkheden:
1. Bewaken van het technisch beleid.
2. Invullen en aanvullen technische beleid.
3. Overleg voeren met andere technische commissies, jeugdbestuur. en hoofdbestuur.
4. Overleg voeren met trainers.
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Functie-eisen:
1. Kennis hebben van de technische zaken binnen de voetbalvereniging alsook van het
voetbalspel in het algemeen
2. Ervaring hebben met begeleiden van voetbalteams.
3. Moet beschikken over goede contactuele en sociale vaardigheden.
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4 Technische Coördinator Lagere Elftallen Senioren
Hier opgenomen zijn de zaken die specifiek zijn voor de functie Technisch Coördinator Lagere
Elftallen Senioren vanuit de Technische Commissie. Dit is een aanvulling op de generieke taken die
alle leden van Technische Commissie hebben.
Plaats in de vereniging:
Is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoer van technisch beleid aangaande
de lagere senioren elftallen (heren). Is het aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers van de
lagere senioren elftallen. De technisch coördinator legt verantwoording af aan de Technische
Commissie senioren.
Taakgebieden:
• Mede zorg dragen voor goede organisatie lagere elftallen van v.v. de zwaluw.
• Bewaking van het beleidsplan van v.v. "de zwaluw" , met name het gedeelte Technische
Commissie.
Taken:
• Vaststellen indeling lagere elftallen senioren (in overleg met de Technische Commissie
senioren).
• Voert regulier overleg met de leiders van de lagere elftallen. Is vanuit de Technisch
Commissie het eerste aanspreekpunt voor de leiders.
• Actief benaderen potentiële leiders voor lagere elftallen.
• Eerste aanspreekpunt voor spelers van lagere elftallen vanuit de Technische Commissie.
• Benaderen van potentiële selectiespelers binnen de eigen vereniging, die op dat moment
in een lager elftal voetballen. Dit in overleg met de coördinator Selectie Senioren.
• Afgevallen selectiespelers begeleiden naar lagere elftallen, i.o.m. coördinator Selectie
Senioren.
• Op verzoek bijwonen van vergaderingen (hoofdbestuur, -jeugdbestuur en Technische
Commissie Junioren).
• Regulier bezoeken wedstrijden en trainingen van de lagere elftallen.
Bevoegdheden:
Heeft de bevoegdheid de Technische Commissie en de leiders van de lagere elftallen gevraagd en
ongevraagd advies te geven aangaande zijn taakgebieden.
Verantwoordelijkheden:
1. Bewaken van het technisch beleid.
2. Invullen en aanvullen technische beleid.
3. Overleg voeren met technische commissie, jeugdbestuur en hoofdbestuur.
4. Overleg voeren met leiders.
Functie-eisen:
1. Kennis hebben van de technische zaken binnen de voetbalvereniging.
2. Ervaring hebben met begeleiden van voetbalteams.
3. Moet beschikken over goede contactuele en sociale vaardigheden.
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5 Technische Coördinator Dames Senioren
Hier opgenomen zijn de zaken die specifiek zijn voor de functie Technisch Coördinator Dames
Senioren vanuit de Technische Commissie. Dit is een aanvulling op de generieke taken die alle
leden van Technische Commissie hebben.
Plaats in de vereniging:
Is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoer van technisch beleid aangaande
de dameselftallen senioren. Is het aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers van de
dameselftallen. De technisch coördinator legt verantwoording af aan de Technische Commissie
senioren.
Taakgebieden:
• Mede zorg dragen voor goede organisatie dameselftallen van v.v. de zwaluw.
• Bewaking van het beleidsplan van v.v. "de zwaluw" , met name het gedeelte Technische
Commissie.
Taken:
• Vaststellen indeling dameselftallen senioren (in overleg met de Technische Commissie
senioren).
• Voert regulier overleg met de leiders van de dameselftallen. Is vanuit de Technisch
Commissie het eerste aanspreekpunt voor de leiders van deze elftallen.
• Actief benaderen potentiële leiders voor dameselftallen.
• Eerste aanspreekpunt voor spelers van dameselftallen vanuit de Technische Commissie.
• Contact onderhouden met de speelsters en leiding van de meisjeselftallen voor wat betreft
de overgang van de meisjes naar de dames. Dit in overleg met de technisch coördinator
jeugd.
• Op verzoek bijwonen van vergaderingen (hoofdbestuur, -jeugdbestuur en Technische
Commissie Junioren).
• Regulier bezoeken wedstrijden en trainingen van de dameselftallen. Monitoren van de
kwaliteit van de dames met het oog op de toekomst.
Bevoegdheden:
Heeft de bevoegdheid de Technische Commissie en de leiders van de dameselftallen gevraagd en
ongevraagd advies te geven aangaande zijn taakgebieden.
Verantwoordelijkheden:
1. Bewaken van het technisch beleid.
2. Invullen en aanvullen technische beleid.
3. Overleg voeren met technische commissie, jeugdbestuur en hoofdbestuur.
4. Overleg voeren met leiders.
Functie-eisen:
1. Kennis hebben van de technische zaken binnen de voetbalvereniging.
2. Ervaring hebben met begeleiden van voetbalteams.
3. Moet beschikken over goede contactuele en sociale vaardigheden.
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6 Technische Coördinator Jeugd
Hier opgenomen zijn de zaken die specifiek zijn voor de functie Technisch Coördinator Jeugd
vanuit de Technische Commissie. Dit is een aanvulling op de generieke taken die alle leden van
Technische Commissie hebben.
Plaats in de vereniging:
Is vanuit zijn functie verantwoordelijk voor coördinatie en uitvoer van technisch beleid aangaande
de jeugdelftallen in hun relatie tot de senioren. Is het aanspreekpunt voor trainers, leiders, spelers
van de jeugdelftallen in relatie tot de seniorenelftallen. De technisch jeugd coördinator legt
verantwoording af aan de CATZ (commissie algemene technische zaken.)
De technisch jeugd coördinator is tevens lid van de Technische Commissie Jeugd, het
jeugdbestuur en CATZ.
Taakgebieden:
• Mede zorg dragen voor goede organisatie en communicatie tussen de jeugdafdeling en
seniorenafdeling van v.v. "de Zwaluw”.
• Bewaking van het beleidsplan van v.v. "de zwaluw" , met name het gedeelte Technische
Commissie.
Taken:
• Vaststellen indeling senioren, v.w.b. de spelers die vanuit de jeugdafdeling naar de
senioren overgaan (in overleg met de CATZ).
• Voert regulier overleg met de leiders van de hoogste jeugdelftallen. Is vanuit de Technisch
Commissie het eerste aanspreekpunt voor de leiders van deze elftallen.
• Voert regulier overleg met de leiders van de elftallen waarin eerstejaars senioren actief
zijn. Is vanuit de Technisch Commissie het eerste aanspreekpunt voor de leiders van deze
elftallen.
• Eerste aanspreekpunt voor spelers van de hoogste jeugdelftallen en eerstejaars senioren
vanuit de Technische Commissie.
• Actief benaderen en contact onderhouden met jeugdspelers die de overstap maken naar
de senioren.
• Regulier bezoeken wedstrijden en trainingen van de hoogste jeugdelftallen.
• Verantwoordelijk voor het Onder 23 elftal van v.v. "de Zwaluw”.
• Actief benaderen en volgen van jeugdspelers en jonge spelers in de seniorenelftallen met
potentie voor het Onder 23 elftal van v.v. "de Zwaluw”.
• Op verzoek bijwonen van vergaderingen (hoofdbestuur, -jeugdbestuur, Technische
Commissie Junioren en CATZ).
Bevoegdheden:
Heeft de bevoegdheid de Technische Commissie, de leiders van de hoogst jeugdelftallen en de
leiders van elftallen met eerstejaars senioren gevraagd en ongevraagd advies te geven aangaande
zijn taakgebieden.
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Verantwoordelijkheden:
1. Bewaken van het technisch beleid.
2. Invullen en aanvullen technische beleid.
3. Overleg voeren met technische commissie, jeugdbestuur en CATZ.)
4. Overleg voeren met leiders.
Functie-eisen:
1. Kennis hebben van de technische zaken binnen de voetbalvereniging en het voetbalspel in het
algemeen..
2. Ervaring hebben met begeleiden van voetbalteams.
3. Moet beschikken over goede contactuele en sociale vaardigheden.
4. Affiniteit hebben met jeugdvoetbal.
5. Heeft zitting in het jeugdbestuur en de CATZ

7 Leider selectieteams
Plaats in de vereniging
Is het aanspreekpunt voor trainer, spelers en tegenpartij van zijn team.
Legt verantwoording af aan:
Technisch coördinator selectie teams en hoofdtrainer.
Taakgebieden:
1. Aanspreekpunt voor trainers, spelers en vertegenwoordigers tegenstander.
2. Draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie m.b.t. zijn elftal.
3. Draagt zorg voor een duidelijke en goede organisatie van rand voorwaardelijke zaken m.b.t. zijn
elftal
Taken:
Taakgebied 1: Aanspreekpunt voor trainers, spelers en vertegenwoordigers tegenstander
1. Bij problemen of vragen is de leider het aanspreekpunt hij kan mensen met de vraag naar den
betreffende persoon sturen of het probleem zelf oplossen.
Taakgebied 2: draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie m.b.t. zijn elftal
1. Is gastheer voor de leider(s) en trainer(s) van bezoekende verenigingen.
2. Spreekt de regels en afspraken door met de spelers van zijn elftal en houdt toezicht op de
naleving daarvan.
3. Draagt zorg voor goede communicatie richting spelers en begeleiding.
Taakgebied 3: draagt zorg voor een duidelijke en goede organisatie van rand voorwaardelijke
zaken m.b.t. zijn elftal
1. verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedlokalen.
2. verantwoordelijk voor het meenemen en opbergen van materialen voor wedstrijden,
waaronder de zorg over de hesjes.
3. verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de besprekingsruimte.
4. verantwoordelijk voor de spelerspassen van de spelers van het betreffende elftal.
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Bevoegdheden:
1. Heeft de bevoegdheid en zelfs de verplichting om een speler bij ongewenst gedrag (in de
ruimste zin van het woord) hierop aan te spreken en in overleg met de hoofdtrainer en technisch
coördinator selectie elftallen gepaste maatregelen te nemen. Noot: disciplinaire maatregel
worden te allen tijden genomen na consultering van de Technische Commissie.
2. Heeft de bevoegdheid de hoofdtrainer gevraagd en ongevraagd te adviseren voor en tijdens
wedstrijden v.w.b. de speelwijze en opstelling.
Verantwoordelijkheden:
1. Om een voetbalteam zo optimaal mogelijk te begeleiden, is het van belang dat er goed en
duidelijk met de spelers van het team gecommuniceerd wordt. Het maken en handhaven van
goede afspraken is voorwaardelijk. Voorbeelden hiervan zijn;
a. Tijdig aanwezig zijn voor elke activiteit.
b. Juiste wijze afmelden voor een activiteit (zoals training of wedstrijd)
c. Juiste communicatie bij blessures e.d.
2. De elftalleider is een spil in communicatie en omgang met de spelers. Om ook hierin zo uniform
mogelijk in te zijn, hierbij een aantal aandachtspunten:
a. Een leider heeft een voorbeeldfunctie voor zijn spelers uit het team. Derhalve dient hij
zich bewust te zijn van eigen gedragingen en uitlatingen.
b. Een speler heeft naast de thuis- school of werksituatie ook op het sportveld duidelijke
richtlijnen nodig waar hij zich binnen kan en mag bewegen. Deze kaders dienen door
de leider op een duidelijke doch uitnodigende manier te worden aangegeven. Dit alles
heeft te maken met normen en waarden die in de huidige maatschappij een
belangrijke rol spelen.
c. De leider heeft oog voor de jeugd en nieuwe spelers binnen het team en gaat hier
motiverend mee om. Een speler moet zich ten alle tijden thuis en geaccepteerd voelen
in een team. De leider heeft in deze een duidelijke signaalfunctie.
d. De leider streeft ernaar om een zo gelijkwaardig mogelijk contact te hebben met de
spelers van zijn team.
e. Bovenstaande punten maken deel uit van de normen en waarden van onze vereniging.
Deze zijn verder vastgelegd in het beleidsgedeelte voor onze jeugdafdeling.
3. In samenspraak met de hoofdtrainer en begeleiding van alle selectie-elftallen aanwezig zijn bij
de donderdagavond-bespreking voor het indelen van de spelers.
4. Zorg dragen voor de juiste invulling van de gegevens benodigd op het officiële
wedstrijdformulier.
Functie-eisen:
1. Moet kennis hebben van het Beleidsplan vv de zwaluw en dit onderschrijven.
2. Moet affiniteit met voetbal hebben.
3. Moet representatief zijn.
4. Moet communicatief vaardig.
5. Moet een positieve uitstraling hebben, zowel intern als extern.
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8 Leider – Lager Elftal
Plaats in de vereniging
Is het aanspreekpunt voor spelers en tegenpartij van zijn team.
Legt verantwoording af aan:
Technische commissie, coördinator lagere elftallen.
Taakgebieden:
1. Aanspreekpunt voor spelers.
2. Draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie m.b.t. zijn elftal.
3. Draagt zorg voor een duidelijke en goede organisatie van rand voorwaardelijke zaken m.b.t. zijn
elftal
Taken:
Taakgebied 1: Aanspreekpunt voor spelers
1. Aanspreekpunt voor spelers. Probeert evt. problemen zelfstandig op te lossen.
Taakgebied 2: draagt zorg voor duidelijke en goede organisatie en communicatie m.b.t. zijn elftal
4. Is gastheer voor de spelers en leiding van bezoekende verenigingen.
5. Is gastheer en aanspreekpunt voor (club)scheidsrechter.
6. Spreekt de regels en afspraken door met de spelers van zijn elftal en houdt toezicht op de
naleving daarvan. Deze regels zijn te vinden in het huishoudelijk reglement lagere elftallen.
Taakgebied 3: draagt zorg voor een duidelijke en goede organisatie van rand voorwaardelijke
zaken m.b.t. zijn elftal
5. Draagt zorg voor het schoonmaken van de kleedlokalen.
6. Draagt zorg voor het meenemen en opbergen van materialen voor wedstrijden (ballen,
waterzak, vlaggen, cornervlaggen, etc.).
7. Draagt zorg voor het correct invullen van het wedstrijdformulier.
8. Draagt zorg voor de spelerspassen.
Bevoegdheden:
1. Heeft de bevoegdheid om een speler bij ongewenst gedrag (in de ruimste zin van het woord)
hierop aan te spreken en in overleg met de technische commissie gepaste maatregelen te nemen.
Noot: disciplinaire maatregel worden te allen tijden genomen na consultering van de Technische
Commissie.
2. Maakt de opstelling van zijn team.
Verantwoordelijkheden:
1. Om een voetbalteam zo optimaal mogelijk te begeleiden, is het van belang dat er goed en
duidelijk met de spelers van het team gecommuniceerd wordt. Het maken en handhaven van
goede afspraken is voorwaardelijk. Voorbeelden hiervan zijn;
a. Tijdig aanwezig zijn voor elke activiteit.
b. Juiste wijze afmelden voor een activiteit (zoals training of wedstrijd)
c. Juiste communicatie bij blessures e.d.
2. De elftalleider is een spil in communicatie en omgang met de spelers. Om ook hierin zo uniform
mogelijk in te zijn, hierbij een aantal aandachtspunten:
Beleidsplan voetbalvereniging de Zwaluw Oeffelt 2016 – 2021

42 | P a g i n a

a. Een leider heeft een voorbeeldfunctie voor zijn spelers uit het team. Derhalve dient hij
zich bewust te zijn van eigen gedragingen en uitlatingen.
b. Een speler heeft naast de thuis- school of werksituatie ook op het sportveld duidelijke
richtlijnen nodig waar hij zich binnen kan en mag bewegen. Deze kaders dienen door
de leider op een duidelijke doch uitnodigende manier te worden aangegeven. Dit alles
heeft te maken met normen en waarden die in de huidige maatschappij een
belangrijke rol spelen.
c. De leider heeft oog voor de jeugd en nieuwe spelers binnen het team en gaat hier
motiverend mee om. Een speler moet zich ten alle tijden thuis en geaccepteerd voelen
in een team. De leider heeft in deze een duidelijke signaalfunctie.
d. De leider streeft ernaar om een zo gelijkwaardig mogelijk contact te hebben met de
spelers van zijn team.
e. Bovenstaande punten maken deel uit van de normen en waarden van onze vereniging.
Deze zijn verder vastgelegd in het beleidsgedeelte voor onze jeugdafdeling.
3. Aanwezig zijn bij de donderdagavond-bespreking voor het indelen van de spelers.
Functie-eisen:
1. Moet kennis hebben van het Beleidsplan v.v. "de Zwaluw" en dit onderschrijven.
2. Moet affiniteit met voetbal hebben.
3. Moet representatief zijn.
4. Moet communicatief vaardig.
5. Moet een positieve uitstraling hebben, zowel intern als extern.
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9 Huisregels voor lagere elftallen
Onderstaande regels zijn geldig voor alle lagere elftallen van v.v. "de Zwaluw”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Alle spelers en speelsters zijn uiterlijk aanwezig op het tijdstip als aangegeven bij publicatie
of op de website van de ‘Zwaluw’ (internet). (Dit geldt voor zowel thuis- als uitwedstrijden.
Is men te laat (bijv. 1 min) dan staat men er al zeker een halve wedstrijd langs.
Komt men te laat en de eerste helft is al begonnen dan doe je die wedstrijd niet mee.
Komt men te laat en de tweede helft is al begonnen dan doe je uiteraard die wedstrijd niet
mee en de volgende wedstrijd ook niet.
Spelers die niet komen opdagen zonder afmelding krijgen een schorsing van twee
wedstrijden.
Afmelden uiterlijk donderdag voor 20:00 uur voor de eerstvolgende wedstrijd bij een der
leiders met vermelding van reden. Indien de leiding (telefonisch) niet bereikbaar kun je je
afmelding uiterlijk om 22:00 doorgeven aan de wedstrijdsecretaris (in de kantine).
Geblesseerde spelers worden graag gezien bij de wedstrijden, het is goed voor de
teamgeest.
Geschorste spelers dienen altijd aanwezig te zijn. Zijn de geschorste spelers niet aanwezig
dan gaat de schorsing pas bij de eerstvolgende “aanwezigheid” in.
Spelers die binnen of buiten het veld wangedrag vertonen kunnen door de leiders worden
bestraft (disciplinaire maatregelen vinden altijd plaats in overleg met de Technische
Commissie)Sportiviteit staat namelijk hoog in het vaandel.
Er kan door de leiders een bellijn worden ingeschakeld, hieraan dient dan eenieder zijn
medewerking te verlenen.
Gebeuren er zaken waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de Technische
Commissie.
Van deze regels kan, indien de situatie hier om vraagt, worden afgeweken. Dit enkel in
overleg met de Technische Commissie.

Aandachtspunten en overige afspraken lagere elftallen
De leiders dienen van alle spelers de navolgende zaken bij te houden:
aantal afmeldingen; met vermelding van redenen (blessures/werk/feest)
aantal reservebeurten
aantal "veeg" beurten
aantal keren te laat
aantal keren naar ander elftal
Met betrekking tot de onderdelen "aantal afmeldingen en redenen" en "aantal keren te laat"
dient aan het einde van het seizoen een overzicht overhandigd te worden aan de Technische
Commissie.
De leider draagt zorg voor: shirts, ballen, waterzak, vervoer, afsluiting kleedlokaal, opvang
tegenstanders, opvang scheidsrechter, "opbouwen" en "afbreken" van de velden, correct gedrag
van het betreffende Zwaluwteam, aanwezigheid op donderdagavond in de bestuurskamer (22.00
uur). Bij verhindering dient de leiding zelf voor vervanging te zorgen.

Beleidsplan voetbalvereniging de Zwaluw Oeffelt 2016 – 2021

44 | P a g i n a

Verder dienen de volgende twee punten te worden nageleefd:
• Bij alle te spelen wedstrijden is het streven dat alle teams met evenveel spelers
vertrekken.
o Alle spelers dienen hiervoor in aanmerking te komen. Uitzonderingen hierop zijn de
spelers die tevens leider zijn.
o De leiding stelt de spelers die een wedstrijd met een ander elftal mee zullen spelen
hiervan zelf op de hoogte.
o Een speler die door zijn of haar leiders te kennen wordt gegeven een wedstrijd bij
een ander elftal te spelen zal hieraan moeten voldoen.
• Gastspelers dienen de gehele wedstrijd te spelen. Op het moment dus dat er spelers
meedoen met een ander elftal dienen zij in principe de gehele wedstrijd te spelen.
Uiteraard zijn er uitzonderingen hierop zoals blessures/te laat aanwezig zijn, etc.
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TECHNISCH PLAN JEUGDAFDELING
1. Inleiding
In dit hoofdstuk vindt u het technisch plan van de jeugdafdeling van v.v. "de Zwaluw" .
Het technisch jeugdplan schetst op hoofdlijnen de richting die v.v. "de Zwaluw" met
haar jeugdteams wil uitgaan.
2. Doelstellingen
2.1 Doelen
Het technisch plan is geschreven voor de jeugdafdeling van v.v. "de Zwaluw" voor nu en voor de
toekomst.
Het prestatieve doel van v.v. de Zwaluw is om te voetballen op het hoogst haalbare
amateurniveau, met zoveel mogelijk een herkenbaar eigen gezicht. En dus ook met zoveel
mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding in de selectie van het eerste elftal.
Daarvoor is het nodig dat de jeugdteams op een zo’n hoog mogelijk niveau spelen. Hierbij moet er
zorg voor gedragen worden dat het spelplezier voor iedere speler gegarandeerd is.
Voorop staat dat de jeugd op een plezierige en succesvolle manier de voetbalsport kan
beoefenen, waarbij de vereniging zorgt voor de opleiding. Elke speler speelt in principe zo hoog
mogelijk om zich optimaal te kunnen ontplooien. In de jeugdopleiding weegt het belang van de
individuele speler zwaar.
2.2 Uitwerking
Met dit technische plan willen we de algemene prestatieve doelstellingen van v.v. de Zwaluw
uitwerken. Met dit plan zetten we een duidelijke structuur binnen v.v. de Zwaluw neer welke is
gebaseerd op een herkenbare voetbalvisie. Hierin wordt de technische rode draad zichtbaar.
Dit technische plan heeft tot doel te komen tot:
• een goed werkende organisatie;
• kwantitatief/kwalitatief voldoende jeugdspelers;
• geschoolde / gekwalificeerde trainers;
• goed functionerend / ervaren kader en begeleiding;
• doorstroming jeugd naar het eerste en tweede van v.v. "de Zwaluw”;
• elke speler tot zijn recht laten komen.
Samen met de grote groep vrijwilligers en met steun vanuit het bestuur en de jeugdbestuur kan
het technisch plan gerealiseerd worden.
Het technisch plan is gebaseerd op drie aspecten van voetbalkwaliteit:
de techniek, de taakgerichtheid en de mentaliteit. In de ontwikkeling en opleiding wordt aan deze
drie aspecten voortdurend aandacht besteed. De wijze waarop dat gebeurt wordt in hoofdstuk 4
per leeftijdsgroep in hoofdlijnen geschetst.
Het voorop stellen van de individuele ontplooiing in de jeugd betekent dat er een maximale
doorstroming tussen de leeftijdsgroepen en van de jeugd naar de selecties van het 1e en 2e moet
kunnen plaatsvinden. De interne scouting is dan ook gericht op de snelle doorstroom van de
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meest getalenteerde spelers (talent in de betekenis van de 3 genoemde aspecten van
voetbalkwaliteit). Dit gebeurt niet alleen door afspraken over het meetrainen bij hogere
leeftijdsgroepen en het meespelen in oefenwedstrijden, maar ook door het definitief
doorstromen naar het team in een hogere leeftijdsgroep, c.q. vroegtijdig doorstromen naar het 1e
(en in uitzonderingsgevallen naar het 2e). Dit beleid is evenwel niet in strikte regels te vatten.
Onderling overleg en samenwerking en een goed contact met spelers en ouders / verzorgers zijn
net zo belangrijk. Wel moeten eenieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder
zijn.
In geval van meningsverschillen moet immers duidelijk zijn wie de knoop doorhakt. Juist als het
gaat om het afwegen van de individuele ontplooiing ten opzichte van het teambelang moet dat
geregeld zijn. Vandaar dat in hoofdstuk 3 de organisatie rondom het technisch beleid is
beschreven.
Ten aanzien van het technische beleid zijn verder de volgende keuzes gemaakt:
Positieve spelopvatting: Met positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat we in de
jeugdopleiding uitgaan van aanvallend voetbal. In onze optiek bevordert dat een goede en tijdige
doorstroming en komt het tevens de sportieve en sociale opvoeding van de jeugdspelers ten
goede.
Samenstelling teams:
Tijdens de winterstop wordt door de Technische Commissie Jeugd in overleg met de trainers een
voorlopige indeling van de spelers over de teams gemaakt binnen het technische overleg. Aan het
eind van het seizoen (april/mei) worden in dit technische overleg de teams definitief
samengesteld.
Mochten er binnen een leeftijdsgroep meerdere teams gevormd moeten worden, dan gebeurt dit
aan het eind van het seizoen direct na afloop van de reguliere competitie. De gehele selectie van
spelers werkt een aantal trainingen af die de basis vormen van de uiteindelijke indeling. De
samenstelling van deze selecties wordt gedaan door de daarvoor aangestelde trainers in
samenwerking met de Technische Commissie Jeugd.
Voor de F-teams geldt een indeling op leeftijd waarbij daarna gekeken wordt naar de individuele
kwaliteiten. Deze indeling wordt gemaakt door de Technische Commissie Jeugd en de trainers van
de F-teams.
Deze indeling blijft in principe het gehele seizoen gehandhaafd.
Opstelling en wisselbeleid: bij het opstellen van spelers in de JO 11 tot en met de JO 15 is het
beleid dat elke geselecteerde speler het recht heeft om te spelen en dat het wissel staan via een
evenwichtige roulatiesysteem moet gebeuren. In de JO 19 en JO 17 kan de trainer ervoor kiezen
met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten
gunste van de teamprestatie is. Hier zien we de geleidelijke overgang van individuele ontplooiing
naar teamprestatie vorm krijgen. Uiteraard dient de trainer hier een redelijk beleid in te voeren.
Doorstroming: om de ontwikkeling van talentvolle spelers zo optimaal te laten verlopen, moeten
deze vroegtijdig kunnen doorstromen. Zij leren zo onder maximale weerstand te spelen en te
trainen.
De besluitvorming over doorstroming kan op diverse momenten tijdens het seizoen plaatsvinden
en vereist goed overleg tussen de betrokkenen (ook de ouders/verzorgers). Het doorstromen kan
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volledig plaatsvinden, maar ook onvolledig (ervaring opdoen). Dit overleg vindt plaats in het
technische overleg tussen de trainers en de Technische Commissie Jeugd.
Om de JO 19 spelers welke het volgend seizoen overgaan naar de senioren te laten wennen,
moeten deze spelers regelmatig ervaring opdoen bij de senioren. Hierbij worden ze alleen ingezet
bij de selectie-elftallen, het eerste en tweede elftal, na de winterstop. De JO 19 gaan mee als
reservespeler, maar krijgen zeker speeltijd tijdens de wedstrijd. De keuze of en welke speler met
welke team meespeelt wordt genomen in overleg tussen de trainers van de A en de selectie.
Met betrekking tot het meespelen van jeugdspelers met de seniorenteams is een reglement
opgesteld dat als bijlage bij dit plan is bijgevoegd, Zie Bijlage I.
Meetrainen:
Het meetrainen van spelers bij een hogere leeftijdsgroep (of bij het 1e of 2e) ondersteunt ook de
ontwikkeling van talentvolle spelers. De besluitvorming over meetrainen vindt plaats in
samenhang met het doorstromen in het technische overleg tussen de trainers en de Technische
Commissie Jeugd.
Daarnaast trainen de spelers van een leeftijdsgroep, die het volgende seizoen overgaan naar een
hogere leeftijdsgroep, na de winterperiode regelmatig mee met de selectie van die hogere
leeftijdsgroep. Uiterlijk 1 maart zal een systeem uitgewerkt zijn door de trainers van de
betreffende teams hoe dit te regelen (bijvoorbeeld door een roulatiesysteem; iedere week 2
andere spelers).
Spelers lenen:
Naast het (vroegtijdig) doorstromen is het van belang dat bij blessures en/of schorsingen een
team aanvulling krijgen uit het 2e selectieteam of uit het team van de jongere leeftijdsgroep.
Hiervoor worden in principe altijd de betere spelers beschikbaar gesteld.
De selectie van spelers hiervoor wordt gedaan door de trainers van de betreffende teams, waarbij
de voorkeur van de trainer van het team uit de lagere leeftijdsgroep zwaar weegt.
De speeltijd die deze spelers krijgen in het andere team wordt in overleg door de trainers van
beide teams besloten.
Spelsysteem:
Tot de ontwikkeling van de spelers behoort ook dat zij leren in meerdere systemen te spelen.
V.v."de Zwaluw" kiest niet voor één systeem. Met het in een systeem spelen wordt ‘echt’ bij de
JO 11 begonnen. Het ligt voor de hand om met het 4-3-3 systeem te beginnen.
Meerdere posities:
Van spelers wordt verwacht dat zij leren om op meerdere posities te spelen. Dit wordt gedurende
de gehele jeugdopleiding bewust geoefend.
Aan- en afwezigheid:
Ieder team/elftal vult binnen de kaders en richtlijnen van v.v. "de zwaluw" eigen beleid in ten
aanzien van gedrag, de aan- en afwezigheid en het afmelden. Hiervoor zijn de Algemene
afspraken "de Zwaluw" jeugd opgesteld die als bijlage bij dit plan zijn gevoegd, zie Bijlage II. Bij de
teams wordt van alle spelers geëist dat ze aan alle trainingen, wedstrijden en overige activiteiten
deelnemen. Uiteraard kunnen zich omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat een speler daar
niet aan kan voldoen (b.v. ziekte, school, persoonlijke en andere omstandigheden). De trainer en
elftalleiders moeten ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is hoe hiermee wordt omgegaan.
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Trainingsschema:
Voorafgaand aan de start van het seizoen wordt het trainingsschema voor de hele jeugdafdeling
opgesteld. Daartoe leveren tijdens de laatste jeugdleider vergadering de trainers hun wensen in
bij de jeugdsecretaris. Deze stelt uiterlijk 15 juni het trainingsschema vast.
Het trainingsschema voor de jeugd wordt zoveel mogelijk volgens de volgende uitgangspunten
ingedeeld:
• JO 07 zoveel mogelijk op dezelfde dag(en)
• JO 09 zoveel mogelijk op dezelfde dag(en)
• JO 19-1 en JO 17-1 zoveel mogelijk de ‘laatste’ training op dezelfde dag.
Aantal trainingen:
JO 19 en JO 17 trainen twee maal per week 1,5 uur; JO 13 en JO 15 twee maal per week 1,25 uur;
JO 11 en JO 09 twee maal per week 1 uur. Voor de JO 07 geldt dat de trainer bepaalt of er een
tweede training, al of niet vrijwillig, gegeven wordt. Dit i.v.m. de leeftijd van de spelers, mogelijk
zijn die er niet aan toe om in deze frequentie te trainen.
Wedstrijdschema:
Jaarlijks moet voor 1 juni de inschrijving voor de competitie worden gedaan door de
jeugdsecretaris.
De wensen ten aanzien van de aanvangstijden van thuiswedstrijden en klasse-indeling door de
KNVB stelt hij in overleg met de trainers op tijdens de laatste jeugdleider vergadering, altijd voor 1
juni.
Uitgangspunt hierbij is dat de jongsten ’s ochtends vroeg spelen en de oudsten ’s middags.
2.3 Overige voorwaarden
Om een optimale uitvoering te kunnen garanderen, zal aan een aantal praktische voorwaarden
moeten worden voldaan. Het belangrijkste is dat het hoofdbestuur en jeugdbestuur, de
technische commissies (algemeen en van de jeugd), de jeugdtrainers en begeleiders op een lijn
zitten.
Ook zijn enorm belangrijk:
Financiële voorwaarden:
Dat betekent dat er geld beschikbaar moet zijn voor:
• Aanstellen van gekwalificeerde jeugdtrainers.
• Goed werkklimaat onder meer door representatieve kleding
• Organisatie van nevenactiviteiten (onder verantwoordelijkheid van jeugdbestuur)
• Organisatie van jeugdtoernooien
• Goede medische verzorging
• Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en leiders (zowel zelf
te organiseren, bijvoorbeeld een theoriebijeenkomst over oefenstof, als door deelname
aan externe cursussen)
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Materiële voorwaarden:
Hierbij moet worden gedacht aan trainings- en wedstrijdmaterialen, zoals:
• De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdsgroepen.
Voorwaarden t.a.v. de accommodatie:
Hierbij valt te denken aan:
• De trainingsvelden dienen constant in een goede conditie te verkeren.
• Aanwezig zijn van voldoende trainingsruimte.
• Trainingsmogelijkheden voor de E en F pupillen in de zaal gedurende de wintermaanden
• Representatieve ruimte en ontvangst voor tegenstanders, scheidsrechters en sponsors
• Voldoende ruimte / mogelijkheden voor vergaderingen en/of overleg in welke vorm dan ook
voor alle teams /trainers
3. Organisatie Jeugd
3.1 Algemeen
Dit technische plan geeft een nadere uitwerking aan dat deel van de organisatie dat zich richt op
het technische beleid. Het geeft invulling aan nieuwe functies.
Het jeugdbestuur:
Is verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen binnen de jeugd. Ze doet dit samen met de
elftalleiders en trainers.
Het jeugdbestuur staat onder leiding van de jeugdvoorzitter die tevens bestuurslid is. De
Technisch jeugdcoördinator is de spil in het technische beleid. Hij is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het technische beleid in de jeugd. Het jeugdbestuur bestaat verder uit een
(wedstrijd)secretaris, , een lid activiteiten, een lid P.R en sponsoring, een lid materialen, een lid
algemene zaken en een notulist.
Technische Commissie Jeugd (TCJ:)
Het technische beleid voor de jeugd is in hoge mate gedelegeerd aan de jeugdafdeling. Hiervoor is
een technische commissie jeugd (TCJ) ingesteld.
In de TCJ hebben de TC voorzitter, TJC (technisch jeugdcoördinator) en de coördinatoren van de
diverse leeftijdsgroepen zitting.
De belangrijkste taak van de TCJ is om ervoor zorg te dragen dat er een logische lijn en continuïteit
ontstaat in de opleiding en oefenstof van de F- tot en met de A-jeugd. Dit moet gebeuren binnen
de doelstellingen en uitwerkingen van dit plan. Hoe dat plaatsvindt wordt in hoofdstuk 4 verder
uitgewerkt.

3.2 TJC technisch jeugdcoördinator
De TJC is de centrale functionaris ten aanzien van het technische beleid. Hij is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en uitvoering van het technische beleid.
Hij is bevoegd beslissingen te nemen betreffende alle technische aangelegenheden binnen de
jeugdafdeling.
In alle gevallen waarin andere functionarissen er onderling niet in slagen tot besluiten te
komen overeenkomstig dit technisch plan, heeft hij de beslissende stem.

Beleidsplan voetbalvereniging de Zwaluw Oeffelt 2016 – 2021

50 | P a g i n a

Taken:
•

•
•
•
•
•
•
•

Het ondersteunen van jeugdtrainers, selectie en overige teams, bij het geven van
oefenstof aan jeugdspelers.
Bewaken en sturen van het technische beleid.
Ondersteunen en adviseren van trainers en/of leiders op voetbaltechnisch gebied en op de
trainingsmethodieken.
Het aanleveren van oefenstof voor de jeugdtrainers
Het begeleiden van individuele trainingen t.b.v. verdedigers, spitsen, keepers en
middenvelders.
Heeft een algemene adviserende rol t.a.v. aan te stellen trainers en leiders
Heeft een ondersteunende rol bij de begeleiding van spelers die in de belangstelling staan
van andere verenigingen.
Heeft zitting in de commissie algemene technische zaken (CATZ)

Basisprofiel:
• Inzicht in en ervaring met jeugdvoetbal en gediplomeerd JVT,TC 111 en of TJC 111
• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.
• Communicatieve en sociale vaardigheid
• Tijd beschikbaar voor volgen van wedstrijden en trainingen.
• Ervaring in het geven van trainingen en coachen
• Trainers kunnen motiveren en enthousiasmeren

Voorzitter Technische commissie jeugd:
Heeft de algehele leiding in de TC jeugd. Ondersteunt de TJC bij het uitvoeren van diens taken.
Heeft verder een klankbordfunctie. Een dubbelfunctie binnen de TC jeugd in de vorm van
jeugdcoördinator van een leeftijdsgroep is toegestaan. Verder behoort tot zijn taken;
• Voorzitten en uitschrijven van vergaderingen van de TC jeugd
• Ondersteunen van de TJC
• Hij coördineert en is tevens aanspreekpunt voor de hoofdtrainer i.z. meespelen van
jeugdspelers bij de senioren
• Gesprekken aangaan met trainers, spelers en ouders als de situatie daarom vraagt
• Heeft zitting in Commissie algemene technische zaken (CATZ) en rapporteert hier.
Basisprofiel:
• Inzicht in de verenigingsstructuur van v.v.’de Zwaluw’
• Leidinggevende kwaliteiten
• Inzicht in coachen en begeleiden van jeugdteams
• Goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen
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3.4 Technisch coördinator per leeftijdsgroep
Het jeugdcommissielid technische zaken:
De TJC wordt bij de uitvoering van deze taken ook ondersteund door vier technische
coördinatoren; een met als aandachtsgebied de JO 19, JO 17 en JO 15 een met als
aandachtsgebied de JO 11, JO 09 en een met JO 07 en een met als aandachtsgebied Meisjes
junioren en pupillen.
Hun taken liggen vooral op het vlak van scouting en selectie. Zij hebben, zo nodig een bindende,
adviserende stem bij de samenstelling van de selectieteams. Bovendien worden zij betrokken bij
de aanstelling van jeugdtrainers en adviseren zij over de randvoorwaarden die een optimaal
presteren
van selectie elftallen mogelijk moeten maken.
Tevens zijn zij eerste lijn aanspreekpunt voor trainers/leiders/ouders indien zich zaken voordoen
die de aandacht van TC en of jeugdbestuur nodig hebben. Hierin is voorkomen beter dan genezen.
Taken:
• Het inventariseren van het spelersmateriaal in de desbetreffende groepen (scoutings
functie)
• Het zonodig bindend adviseren bij de indeling van de selectieteams.
• Het nemen van beslissingen ten aanzien van de doorstroming van spelers in het geval
de betrokkenen er niet uitkomen.
• Het adviseren ten aanzien van de aanstelling van de jeugdtrainers voor de selectieteams.
• Het aanstellen van leiders bij selectie elftallen in samenwerking met de jeugdcoördinator.
• Signaleren van zaken die de aandacht van TJC nodig hebben
Basisprofiel:
• Inzicht in eisen selectievoetbal
• Ervaring als speler op selectieniveau
• Inzicht in coachen en begeleiden van jeugdspelers
• Sociale vaardigheden
3.5 Elftal-/teamleider
Voor een praktische uitvoering van dit plan zijn goede elftal-/teamleiders noodzakelijk. Dit
moeten mensen zijn die bereid zijn met elkaar samen te werken en dit technisch plan positief
ondersteunen en uitvoeren.
Een uitgangspunt is dat ieder team / elk elftal twee leiders heeft. Zij hebben samen de zorg voor
een elftal of team, en dus de spelers die daarvan deel uitmaken. Onderdeel van dit technisch plan
is ook dat we leiders stimuleren cursussen te volgen.
De leiders kunnen de trainer adviseren bij het maken van de opstelling en het uitvoeren van de
wissels wanneer hierover een afspraak loopt .
Het is altijd de trainer die de uiteindelijke beslissing neemt en de verantwoordelijke persoon is.
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Taken:
• Het zijn van het aanspreekpunt voor ouders en spelers
• Het doorgeven van informatie aan de spelers en trainer
• Het ontvangen van de bezoekende vereniging, scheidsrechter en het afhandelen van
het wedstrijdformulierformulier
• Een van de leiders treedt op als grensrechter tijdens thuis- en uitwedstrijden. De andere
leider treedt op als scheidsrechter bij thuiswedstrijden indien geen scheidsrechter door de
KNVB is aangesteld of er geen verenigingsscheidsrechter aanwezig is.
• Het zorg dragen voor correct gedrag in de kleedkamers
• Het zorg dragen voor correct gedrag “uit en thuis”
• Het mede organiseren van de seizoen afsluiting van het team/elftal
• Het organiseren en (deels zelf) verzorgen van vervoer naar vriendschappelijke
uitwedstrijden
Basisprofiel:
• Affiniteit met jongens/meisjes in de leeftijdscategorie
• Affiniteit met team-functioneren (individu – groep) en voetbal in het algemeen
• Bereid zijn een deel van de zaterdag aan deze klus te besteden
• Bereid zijn om de jeugdleider vergaderingen bij te wonen.
• Positieve uitstraling hebben
• Veel plezier hebben aan (kijken naar) voetbal
• kunnen werken in teamverband samen met de jeugdtrainer
• Enthousiast
• goed kunnen omgaan met de jeugd
• kunnen functioneren als grens en/of scheidsrechter (dit is niet altijd noodzakelijk)
3.6 Jeugdtrainer
Bij de jeugdafdeling ligt vooral de nadruk op de voetbalopleiding. Resultaten zijn minder belangrijk
en ondergeschikt aan het opleiden. Verondersteld wordt dat, wanneer de voetbalopleiding
succesvol is, de prestaties ook zichtbaar worden. Deze prestaties zullen bij de senioren (1e en 2e )
goed van pas komen, want daar staat het presteren echt centraal.
De trainers van de teams moeten bereid zijn met elkaar samen te werken. Samen moeten ze de
doelstellingen van het technisch plan trachten te realiseren en dit plan uitdragen en promoten.
Voor wat betreft de invulling van de trainingen, de opstellingen, tactiek en andere technische
zaken ten aanzien van het eigen team zijn alle individuele trainers verantwoordelijk voor het eigen
team. Ondersteuning hierin kan gevraagd worden van de TJC.
De belangrijkste taak van de jeugdtrainer is om technische, tactische en fysieke vaardigheden over
te brengen op zijn team en individu. De wijze waarop is van essentieel belang. Dit houdt onder
meer in respect voor elk individu.
Naast technische taken heeft hij ook taken op sociaal pedagogisch gebied. Zaken als het
bijbrengen van sportiviteit, teamverband en saamhorigheid, het accepteren en naleven van regels
en afspraken behoren daar absoluut toe.
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Taken van de trainers zijn:
• Werken volgens het technisch plan van v.v. "de Zwaluw”.
• Trainen, begeleiden en coachen van het eigen team.
• Bijwonen van het technisch overleg 1 maal per maand tijdens het seizoen.
• Bijwonen van de jeugdleider vergaderingen.
• Leiding geven aan het begeleidingsteam
3.7 Overleg technisch beleid
Technische commissie jeugd (TCJ):
In de TCJ hebben de TC voorzitter en 4 leeftijdscoördinatoren zitting.
De TCJ komt eenmaal per twee maand bijeen, voorafgaand aan het trainersoverleg. De TCJ
Voorzitter draagt zorg voor een verslag dat aan het jeugdbestuur wordt gedaan.
Trainers overleg:
Het jeugdcommissielid technische zaken (voorzitter) organiseert eenmaal per twee maanden een
technisch overleg van en voor alle jeugdtrainers en de JTC. Er wordt van de trainers verwacht dat
ze dit trainersoverleg bijwonen.
De jeugdvoorzitter en de jeugdsecretaris ontvangen ook een uitnodiging voor het trainersoverleg.
Zij kunnen dit overleg vrijwillig bijwonen.
Het trainersoverleg wordt door de genotuleerd.
In dit overleg zal kort worden besproken hoe een team of individuele spelers zich ontwikkelen.
Ook problemen wat betreft trainingen, opstellingen en andere zaken die te maken hebben met
technische aspecten kunnen in dit overleg besproken worden.
Dit overleg zal inhoudelijk geleid worden door TJC maar voorgezeten door de voorzitter TC.
In de daarop volgende Jeugdleider vergadering zal door het Jeugdcommissielid Technisch Zaken
kort verslag worden gedaan van dit overleg.
Tevens zal hij ervoor zorgen dat het jeugdbestuur op de hoogte is van de inhoud van dit overleg.
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4. Hoofdlijnen technisch beleid
De ontwikkeling die wij wenselijk achten geven we per leeftijdsgroep aan door:
• een korte beschrijving van de hoofdlijnen van de wedstrijden en trainingen
• de aanduiding van enkele mentale aspecten.
Dit wordt beschreven in de paragrafen 4.1 t/m 4.6. Deze ontwikkeling sluit aan bij de
doelstellingen van het technisch beleid zoals verwoord in hoofdstuk 2. Tenslotte zijn aparte
paragrafen gewijd aan de opleiding van keepers (4.7) en de overgang naar de senioren (4.8).
Inmiddels zijn door de TJC voor verschillende leeftijdsgroepen leerlijnen geschreven welke kunnen
dienen als handvat voor trainers. Deze leerlijnen zijn opvraagbaar bij de TJC.
Leerlijn JO 19
Leerlijn JO 17
Leerlijn JO 15
Leerlijn JO 13
Leerlijn JO 11
Leerlijn JO 09
Leerlijn JO 07
Overgang naar de senioren:
Ten aanzien van de overgang naar de senioren heeft de Technische Commissie Jeugd het
voortouw.
Juist hier is samenwerking en afstemming met de seniorenafdeling essentieel. Daarom is een
doelstelling van dit technisch plan ook het waarborgen van de continuïteit en het zorg dragen
voor een goede overgang van jeugd naar senioren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt de tussen
prestatie en recreatief gerichte speler.
Prestatie gerichte speler:
Het is van groot belang de prestatie ingestelde speler met de nodige talenten tijdig te laten
“proeven” aan het voetballen bij de senioren. In het overleg tussen de trainers van de selecties
van het 1e en 2e elftal en van JO 19 en de JTC wordt bepaald op welke wijze jeugdspelers kunnen
proeven aan voetballen en trainen bij het 1e en eventueel 2e elftal.
Dit geldt zowel voor het meetrainen als het meespelen in wedstrijden. Uitgangspunt is hierbij het
opgestelde Reglement meespelen jeugdspelers met senioren, zie Bijlage I.
Recreatief gerichte speler:
Het beleid van v.v. "de zwaluw" is erop gericht om jeugdspelers die overgaan van de A naar de
recreatieve senioren, zoveel mogelijk bij elkaar te houden en onder te brengen in bestaande
recreatieve elftallen..
Het is de verantwoordelijkheid van de TC-senioren om deze overgang in goede banen te leiden.
Ook ten aanzien van de leiding en training spant de TC-senioren zich maximaal in om de hier
noodzakelijke voorwaarden te creëren.
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BIJLAGE I
REGLEMENT MEESPELEN JEUGDSPELERS MET SENIOREN
• Alleen JO 19-1 komen in aanmerking om met de senioren mee te spelen.
• Deze spelers worden alleen bij selectie-elftallen, 1e en 2e, ingedeeld.
• Uitgangspunt moet altijd zijn om de jeugdspelers te laten kennismaken met het
seniorenvoetbal en mag nooit zijn het compleet maken van een seniorenteam.
• Afspraken over welke spelers ingezet zullen worden, worden op donderdagavond gemaakt
tussen voorzitter TCJ de trainer van de A en de trainer van de selectie.
• Op deze manier kan de trainer van de A de betreffende spelers op donderdag doch uiterlijk
vrijdag op de hoogte brengen. Als een speler niet beschikbaar is, kan nog tijdig een
eventuele vervanger geregeld worden.
• Het contact met de JO 19 zal altijd via de trainer van de JO 19 lopen. Mocht deze hier niet
toe in staat zijn, dan loopt het contact via de Technische Commissie Jeugd waarna de
trainer van de JO 19 op de hoogte gesteld wordt.
In het kader van prestatievoetbal kan het wenselijk zijn om de meest talentvolle A spelers met
regelmaat op te nemen in het eerste selectieteam op zondag.
In uitzonderlijke gevallen kan van deze regels afgeweken worden, maar altijd in overleg met de
Technische Commissie Jeugd.
Deze Commissie neemt de uiteindelijke beslissing hierover.
Algemene afspraken Jeugdafdeling
Deze zijn beschreven in bijlage 10, waarin toegevoegd is het handboek voor de
jeugdleider/jeugdtrainer van v.v.’de Zwaluw’ welke opgesteld is en onder beheer valt van de TJC.
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REGLEMENTEN-RICHTLIJNEN
A. REGLEMENT KADER
Het kader (trainers en leiders):
1. Is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur
1. Dient zich aan de richtlijnen van het hoofdbestuur te houden en zo nodig in samenwerking
met het bestuurslid senioren hierin eventuele veranderingen c.q. toevoegingen aan te
brengen.
2. Dient voldoende kennis te hebben van de spelregels.
3. Draagt zorg dat een speler, die geschorst is door de bond of vereniging, niet deelneemt
aan wedstrijden zolang als deze is geschorst.
4. Stimuleert dat de spelers zich ten opzichte van medespelers, tegenstanders,
scheidsrechter, leiders en publiek sportief en correct gedragen.
5. Draagt zorg dat op de eigen sportaccommodatie en dat van andere
6. verenigingen niets opzettelijk wordt vernield of verontreinigd.
7. Ziet erop toe dat de jeugd tot en met 17 jarigen niet rookt c.q. alcohol drinkt op het
sportpark (inclusief de kantine).
8. Roken en alcohol zijn verboden in de kleedaccommodatie. Ook roken in de kantine is
tijdens jeugdactiviteiten verboden op zaterdag Bedenk, dat je als leider verantwoordelijk
bent voor je elftal, dat je als leider steeds het goede voorbeeld moet geven.
9. Is bij thuiswedstrijden minimaal 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig; is bij
uitwedstrijden minimaal 15 minuten voor vertrek aanwezig.
10. Vertegenwoordigt v.v. "de zwaluw" altijd en overal op waardige wijze en draagt bij de
wedstrijden van zijn elftal gekleed de coachjas die hem beschikbaar is gesteld door het
hoofdbestuur.
11. Draagt zorg dat de spelers in het zwaluw-tenue spelen (een blauw-wit shirt in de witte
blauwe broek met de blauw/witte kousen omhoog)
12. Ziet erop toe dat spelers scheenbeschermers dragen.
13. Ziet er op toe dat wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen auto's of bus er veilig wordt
gereden.
14. Draagt zelf ook het wij-gevoel uit en onderschrijft dat, d.w.z. indien noodzakelijk staat men
zijn beste speler af aan een ander elftal.
15. 15.Zorgt bij thuiswedstrijden voor de opvang en begeleiding van de scheidsrechter
alsmede tegenstander.
16. Draagt zorg voor het invullen van de wedstrijdformulieren en controle van de
spelerspasjes.
17. Is verantwoordelijk voor het opbergen van de wedstrijdkleding i.v.m. het wassen
18. van de kleding.
19. Draagt zorg voor het opbergen van de spelersmaterialen en veldattributen.
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B. REGLEMENT LEDEN
Gedrag:
• Gedraag je netjes tegenover je trainer, leiders, medespelers, tegenstanders, leiders
tegenstander, scheidsrechter en assistent-scheidsrechters.
• Wees trots op het feit dat je lid bent van de v.v. "de Zwaluw” en gedraag je daar ook naar.
Kortom: zorg dat door jouw houding en gedrag iedereen van v.v. "de zwaluw" ook trots op
jou kan zijn!
• Verliezen is erg. Je niet gedragen is veel erger en dit laatste geldt altijd en overal.
• Vernielingen of vandalisme horen niet op of bij een voetbalveld c.q. het sportpark thuis.
• Aanwijzingen van je leider dienen altijd te worden opgevolgd.
• Voor alle jeugdspelers tot en met 17 jarigen is het verboden om te roken of alcohol te
gebruiken op het sportterrein of in de kantine. Het is alle jeugdspelers verboden te roken
of alcohol te nuttigen in de kleedkamers. Dit geldt zowel voor wedstrijden als trainingen.
Tijdens jeugdactiviteiten wordt er in de kantine niet gerookt.
• Wanneer het donker is als je gaat trainen, zorg er voor dat je fiets in orde is (verlichting).
• Hou je aan de verkeersregels.
• Fietsen horen in de fietsenstalling. Tijdens trainingen in de fietsenstalling naast het kleine
trainingsveld. In het weekend tijdens wedstrijden in de fietsenstalling op de parkeerplaats.
• Iedere speler is verplicht na afloop van de training/wedstrijd te douchen; draag tijdens het
douchen bij voorkeur badslippers.
• Help mee bij acties/activiteiten ten behoeve van de jeugdafdeling van v.v. "de Zwaluw”.
Indeling elftallen
Senioren:
De indeling van de prestatiegerichte elftallen wordt bepaald door de hoofdtrainer; de indeling van
de overige elftallen wordt bepaald door de technische commissie in overleg met de leiders.
Spelers met bepaalde kwaliteiten dienen er rekening mee te houden dat ze worden uitgenodigd
voor een prestatiegericht elftal. Alleen in overleg met het bestuur kan men afzien van zo'n
uitnodiging. Bij de indeling van de recreatieve elftallen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met ieders wensen.
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C. REGLEMENT COACHJASSEN, TRAININGSPAKKEN EN OVERIGE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

De kleding wordt via een sponsorcontract door een sponsor geleverd.
De kleding wordt in bruikleen verstrekt en blijft te allen tijde eigendom van v.v. de zwaluw.
Het trainingspak dient alleen gedragen te worden tijdens activiteiten van zijn/haar elftal.
Hieronder worden verstaan:
tijdens wedstrijden
tijdens toernooien
tijdens een jeugdkamp e.d.
tijdens een uitstapje
tijdens winteractiviteiten.
Een ieder heeft de kleding alleen in bruikleen.
De kleding mag niet worden gedragen tijdens trainingen.
Na gebruik dient de kleding te worden uitgehangen; wassen dient in onderling overleg
door één persoon (wellicht bij toerbeurt) plaats te vinden.
Bij stuk- of zoek raken van coachjas of trainingspak wordt de desbetreffende
trainer/leider/ster aansprakelijk gesteld. Eventuele kosten, die hieraan verbonden zijn,
worden in rekening gebracht.
De coachjas c.q. het trainingspak mag niet worden uitgeleend aan derden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist te allen tijde het hoofd- dan wel
jeugdbestuur van de v.v. de zwaluw.

D. REGLEMENT ZONDAGMIDDAGDIENST
Minimaal 3 leden van het hoofdbestuur:
• Zijn tijdens thuiswedstrijden van v.v. "de Zwaluw” vanaf 13.15 uur aanwezig op het
sportpark
• Zorgen voor de ontvangst van de scheidsrechter en de tegenstander
• Zorgen voor de aankondiging van de wedstrijd via de omroepinstallatie
• Ontvangen de bestuursleden van de tegenpartij en/of andere
genodigden/belangstellenden voor de wedstrijd en in de pauze in de bestuurskamer
• Maken de ruststanden van de andere wedstrijden en de uitslagen van de verloting via de
geluidsinstallatie bekend.
• Ontvangen de bestuursleden en trainer van de tegenpartij, de scheidsrechter en/of andere
genodigden/belangstellenden na afloop van de wedstrijd in de bestuurskamer
• Maken de eindstanden van de andere wedstrijden bekend
• Zorgen voor het vrijhouden van vluchtwegen.
• Zorgen voor het verwijderen van de vlaggen.
• Zorgen voor tijdige vervanging bij verhindering
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E. REGLEMENT SHIRTSPONSORING
Reglement inzake het aangaan van een sponsorovereenkomst ten behoeve van het voeren van
reclame op sportkleding oftewel shirtsponsoring.
1. Shirtsponsoring is mogelijk voor alle teams van v.v. "de Zwaluw”.
2. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt in categorieën.
3. Elke sponsor die een team van v.v. "de Zwaluw” van sportkleding met shirtreclame wil voorzien,
moet aan het hoofdbestuur worden voorgelegd en door haar worden goedgekeurd.
4. Het bestuur van v.v. "de zwaluw" is te allen tijde bevoegd een sponsor te weigeren om
shirtreclame ten behoeve van een elftal te voeren.
5. De door de sponsor ter beschikking te stellen en de door de sponsor betaalde sportkleding blijft
eigendom van de sponsor, maar worden door de sponsor in bruikleen afgestaan.
6. De door de sponsor ter beschikking gestelde kleding moet voldoen aan de eisen die hieraan door
het bestuur van v.v. "de Zwaluw" worden gesteld, te weten: blauw/wit shirt, witte broek,
blauw/witte kousen.
7. De sponsor stelt op zijn kosten, aan het begin van het sponsorcontract ten behoeve van het elftal
van v.v. "de Zwaluw” (waarvoor het contract wordt gesloten) sportkleding ter beschikking.
8. De shirtreclame mag per sponsor op de voorzijde of achterzijde van de shirts. Op de broeken komt
uitsluitend het nummer. In alle voorkomende gevallen geldt echter dat ten aanzien van de
afmeting, moet worden voldaan aan de door de KNVB gestelde eisen.
9. Tenuesponsoring en sponsoring van trainingspakken behoeft niet altijd door dezelfde sponsor te
gebeuren. Reclame op trainingspakken kan in overleg met de tenuesponsor afwijken van de
shirtreclame.
10. Indien reclame wordt aangebracht op trainingspakken, terwijl geen contract is afgesloten voor
shirtreclame, gelden de vergoedingen zoals die van toepassing zijn voor shirtsponsoring.
11. De door de sponsor opgegeven naam, adres, embleem of logo dient in zwart op de shirts te
worden aangebracht. Ook de nummers op de broeken uitsluitend in zwart.
12. De duur van een contract met een sponsor wordt aangegaan voor een periode van 5.jaar.
13. De sponsor verplicht zich tot betaling van sponsorgelden aan v.v. "de Zwaluw”.
14. Betaling van de sponsorgelden moet jaarlijks op de datum genoemd in het sponsorcontract door
de sponsor aan de penningmeester van v.v. "de Zwaluw” worden verricht.
15. Voor zover v.v. de zwaluw op enig moment omzetbelasting zal zijn verschuldigd over het te
ontvangen of reeds ontvangen sponsorbedrag, zal de sponsor de omzetbelasting voor zijn rekening
nemen.
16. Het door de sponsor te betalen bedrag kan niet wijzigen te gevolge van het feit dat de sponsor
overgaat tot het sponsoren van een ander elftal van de vereniging.
17. De sponsorovereenkomst wordt gesloten ten behoeve van het elftal zoals dat staat vermeld in het
sponsorcontract en kan gedurende de looptijd van het contract niet wijzigen ten behoeve van een
ander elftal.
18. Indien door omstandigheden het elftal ten behoeve waarvan het contract werd gesloten een ander
elftal wordt, blijft het contract gehandhaafd ten behoeve van het elftal waarvoor het contract
werd afgesloten.
19. Indien het elftal ten behoeve waarvan het contract gesloten werd tijdens de looptijd van het
contract wordt opgeheven, beslist het bestuur van v.v. "de Zwaluw” in overleg met de sponsor ten
behoeve van welk elftal het contract wordt voortgezet.
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F. COMMUNICATIE MET DE LEDEN
Wedstrijdprogramma's
Deze worden wekelijks door de wedstrijdsecretarissen bekend gemaakt via de Zwaluw site:
www.vvdezwaluw.nl
Afgelastingen
Deze worden door de wedstrijdsecretarissen bekend gemaakt via de Zwaluw site:
www.vvdezwaluw.nl
Algehele afgelastingen
Worden vanaf vrijdag 17.00 uur door de K.N.V.B. bekend gemaakt op pagina 603 van NOSteletekst.
Uitslagen
De uitslagen worden verzameld door de(wedstrijd)secretarissen.
Deze is er verantwoordelijk voor dat alle uitslagen indien gevraagd of gewenst, terecht komen
bij dag en of weekbladen. Tevens dragen zij zorg dat de uitslagen op de Zwaluwsite zichtbaar
zijn.
Wedstrijdverslagen
De wedstrijdverslagen van het eerste elftal kunnen worden geschreven door een derde en
verspreid worden onder de media indien gewenst. Bij uit en thuiswedstrijden verzorgt v.v. "de
Zwaluw” een verslag van het wedstrijdverloop van "de Zwaluw” 1, op de website van de
vereniging.
De Zwaluwbode
Het bewaarnummer van de Zwaluwbode wordt jaarlijks door de redactie in augustus verspreid
onder alle leden.
(Jeugd)leden worden via het informatieboekje van v.v. "de Zwaluw” geïnformeerd.
De Zwaluwbode wordt 1 keer per jaar aan het begin van het seizoen samengesteld door een
groep vrijwilligers die dit doen onder verantwoordelijkheid van het bestuur in samenwerking
met de secretarissen van het hoofd- en jeugdbestuur en bevat tal van wetenswaardigheden
betreffende het (jeugd)voetbal bij v.v. "de Zwaluw”.
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G. MATERIELE VOORZIENINGEN
1. v.v. "de Zwaluw" speelt op het sportpark de” Hogehoek” ong. in Oeffelt.
2. v.v. "de Zwaluw" beschikt over 3 wedstrijdvelden, een trainingsveld, een trainings-tevensspeelveld en een trainingshoek, alle drie voorzien van verlichting.
3. Het sportpark beschikt over 6 kleedkamers met douche- en toiletruimten, 1 kleedlokaal
met invalidetoilet, 2 kleedkamers met douche- en toiletruimte t.b.v. armitrage, een
verzorgingsruimte, een archiefruimte, 2 toiletgroepen, ballenhok en diverse bergruimtes
voor materialen.
4. Sportpark " de Hogehoek” beschikt over een eigen clubgebouw, waarin ondergebracht de
bestuurskamer, de kantine, de keuken, archiefruimte, wedstrijdsecretariaat.
De trainingsballen van de teams bevinden zich in het ballenhok (achterzijde kleedgebouw.
5. v.v. "de Zwaluw" beschikt over een eigen regeninstallatie. De aansluitingen van de pomp
bevinden zich achter de beide doelen van respectievelijk het hoofdveld, het grote
trainingsveld en het 2e en 3e speelveld
6. Van trainers en begeleiders wordt verwacht dat ze erop toezien, dat de materialen en
velden worden gebruikt, waarvoor ze zijn bedoeld.
H. Diversen.
In alle gevallen blijft het besluit van kracht van de algemene ledenvergadering van v.v. "de
Zwaluw", gehouden op 22 februari 1979, waarbij de statuten zijn gewijzigd en opnieuw zijn
vastgesteld.
Deze statuten zijn in een notariële acte opgenomen op 25 april 1979.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van
v.v. "de Zwaluw" op 20 april 2016
Bestuur v.v. "de Zwaluw" Oeffelt
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