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Agenda 

• Leden Jeugdbestuur (JB) 

• Waarom deze bijeenkomsten? 

• Beleidsplan Jeugdvoetbal (Website) 

• Driejarig Uitvoeringsplan (Website)  

• Mini beleid 

• Diversen 

• Rondvraag 
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Samenstelling JB 

• Nico Essink   Wedstrijdzaken /- secr. 

• Jan Otten   TJC A 

• Richard Schreijer  TJC B 

• Henk Olde Olthof  TJC C 

• Marco Borggreve  TJC D 

• Michel Brinks  TJC E  

• Paul Diepenmaat  TJC F – voorzitter 

• Jordy Wijnen  Mini’s 
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Waarom deze bijeenkomsten? 
 

• JB:  

– Inzicht in onze plannen  

– Wij zijn ook geïnteresseerd in uw mening 

 

• Wederzijdse informatie / communicatie  

 

• Betrokkenheid ouders vergroten 



sv Enter Presentatie ouderavond Mini / F6 5 

Hoe willen we doelen realiseren? 
 

 

Beleidsplan Jeugdvoetbal (medio 2012) 

 

Uitvoeringsplan: Binden en Groeien 

- 2e  versie (jan 2015)  

- Mini beleid (december 2015) 

 

Technische Commissie: 

 - leading in Voetbaltechnisch Beleidsplan 
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Doelstelling Beleidsplan Jeugd 
 

 Voetbaltechnisch begeleiden en ontwikkelen sociale 

vaardigheden van het individu 

 

Ontwikkeling voor iedereen op zijn niveau 

Plezier beleven 

 

 

 Goede balans tussen spelplezier en individuele ontwikkeling 
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Waarom Binden en Groeien? 

Deel 1: 2012 – 2014 

Deel 2: 2015 - 2016 

 

Binden jeugd: meer dan alleen voetballen 

- Ontwikkeling (voetbaltechnisch/sociaal) 

- Toekomstig kader 

Groeien 

- In leden lastig: focus op behouden (binden) 

- In kwaliteit van kader, trainingen, faciliteiten   
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Doelen  

 Jeugd   

• moet plezier (blijven) beleven aan het voetballen  

• moet zich voetbaltechnisch ontwikkelen 

• moet zich sociaal vaardig kunnen ontwikkelen 

• blijft gedurende hele jeugd lid en maakt vanuit jeugd de 
overstap naar senioren 

• motiveren en begeleiden om iets terug te doen voor de 
vereniging (kweekvijver toekomstig kader) 

 

 Sportiviteit en respect staan hoog in ons vaandel 
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Uitvoeringsplan 
 • Projecten 

– Binden jeugd (trainers, scheids, JR) 

– Sportiviteit en Respect (separate sheet) 

• Voetbaltechnische zaken  
– TC 

– Kader meetings 

• Opleiding Kader 
– Investeren in opleiding trainers 

• Scheidsrechterszaken 
– Scheidscommissie 

– Inzet jeugd incl. opleiding 

• Activiteitencommissie – Jeugdraad – JB – Club van 100 
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Projecten 

 

• Project “sportiviteit en respect” 
– Doek en posters in alle kleedkamers 

– Verplichte bijeenkomst alle A tm D spelers (jaarlijks) 

– Direct aanspreken op gedrag 

– Afname in strafgevallen 

– Vertrouwenspersoon (Jacqueline t. Broeke/Erik Braamhaar 

 

• Anti-pest protocol 

 

• Borden ouders / bezoekers 

 

 



Sportiviteit, respect en voorbeeldgedrag zijn belangrijke 
kernwaarden bij de sv Enter.  
Ons handelen en dat van al onze gasten hebben wij vastgelegd 
in de volgende M  I  S  S  I  E : 

 

R Respect   toon je voor iedereen 
E Eerlijkheid  duurt het langst 
S Scheidsrechter heeft altijd gelijk, zelfs als jij daar anders over denkt 
P Persoonlijkheid  toon je in je voorbeeldgedrag 
E Emotie   hoort bij het spel, maar richt die niet op een ander 
C Corrigeer   en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag 
T Trots   zijn we op onze schone en opgeruimde accommodatie 
 
 

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR EN MET ONZE GASTEN OM OP ONS COMPLEX  
EN DAT VERWACHTEN WIJ OOK VAN HEN    

KNVB district Oost // januari 2012  kaderavond  S.V. Enter Manno van  Heun // www.knvb.nl 

Missie sv Enter 
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Anti- Pest protocol (11 regels) 

  Samengesteld i.o.m. Jeugdraad 

• Beoordeel anderen niet op uiterlijk 

• Sluit anderen niet buiten van activiteiten 

• Kom niet aan de spullen van anderen 

• Scheld anderen niet uit en verzin geen vervelende bijnamen 

• Lach anderen niet uit en roddel niet over anderen 

• Bedreig anderen niet en doe elkaar geen pijn 

• Accepteer anderen zoals ze zijn 

• Bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen 

• Zelf ruzie? Praat het uit; lukt dat niet? Vertel dat aan trainer / leider of bestuur 

• Iemand wordt gepest? Vertel dat aan trainer / leider of bestuur. Dat is geen 
klikken!! 

• Ongewenst gedrag / pesten via mobiele telefoon en social media valt onder dit 
anti-pestprotocol  
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Wat verwachten wij van ouders? 
   
• Wees betrokken en fan van je kind 
• Respecteer het spel en alle deelnemers; wees sportief 
• Tijdens de wedstrijd is de leider de baas; steun kader  
• Ren en vlieg niet langs de lijn; blijf buiten de omrastering 
• Wees altijd positief: complimenteer, applaudisseer, stimuleer 
• Inzet, houding en ontwikkeling zijn belangrijker dan winnen 
• Zorg dat je kind op tijd en goed toegerust is  
• Wees zelf actief als vrijwilliger 
• Behandel een ander zoals ook u behandeld wilt worden 
• Ga zorgvuldig om met onze middelen en materialen  
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Wat verwachten wij NIET van ouders? 
   
• Het benadrukken van fouten die je kind maakt 
• Instructies of aanwijzingen geven vanaf de zijlijn: taak leider 
• Openlijk bekritiseren of belachelijk maken van deelnemers 
• Jut je kind (en anderen) niet te veel op 
• Als een kind niet wil spelen, dwing hem/haar dan ook niet 
• Ouders horen niet in kleedkamers (vanaf E groep) 
• Het is goed mis met je wanneer je: 

– Erg boos wordt; schreeuwt naar scheids, kader, spelers, kader/ouders 
tegenpartij  

– MISSIE geldt ook voor ouders 
 
Weet dat je kind dat “gedrag” helemaal niet leuk vindt 

 



Project betrokkenheid: Doel 

• Met beter en meer kader kunnen we een veel betere, sterkere 
en mooiere club worden 

• Meer activiteiten ontwikkelen 

• Inzet beter verdelen door goed gebruik te maken van talenten 
in de club 

• Optimaliseren van verbeterpunten 

• Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor een mooiere club; 
– HET IS OOK UW CLUB 

 

• Inmiddels ruim 150 interviews en meer vrijwilligers 

• Voor Mini’s: via Coordinator/trainer 
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Vrijwilliger: waarom niet voor U? 
  Project Betrokkenheid  

 
• (Assistent)Trainer 

• Leider (evt. in combi met anderen) 

• Scheidsrechter 

• Bar/Kantine 

• Administratief werk 

• Bijdrage activiteiten (bv toernooien, projecten) 

• Vaktechnische werkzaamheden 

  

   



sv Enter Presentatie ouderavond Mini / F6 17 

Sponsoring: basis voor jeugdbeleid 
• Stichting Support (1135,-) 

– Doel SV Enter te versterken in beeld, sportief en sociaal oogpunt 

– Opereert onafhankelijk van AB  

– Stichting leden hebben volledige inzage in de gemaakte kosten 

– Diverse reclame uitingen en organiseren activiteiten 

• Jeugd Support (450,-) 
– Doelstelling jeugd laten voetballen op een goede  en sportieve manier. 

Hieraan gekoppeld een sterk beleid op begeleiding en training  

• Reclame borden 
• € 110,- per jaar / € 135,- aanmaakkosten 

================================================== 

• Club van 100 (100 % t.b.v. jeugd) 

 



Mini beleid 

• Nieuwe versie: aanpassing aan structuur club 
– Rol trainer en coördinator gescheiden 

– Jordy Wijnen – coördinator 

– Dion Morssink – trainer 

– Diverse ouders assisteren Dion 

 

• Plaatsing op Website volgt 

 

• Mini: ca.  35 leden: geboortejaar: 2008 – 2009 (2010) 
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Wanneer over naar F pupillen? 
• In jaar waarin kind 7 is of wordt (m.i.v. september) 

• Laatste half jaar voor overgang naar F groep: F6 (16 januari 1e wedstrijd) 

– RICHTLIJN:  

– Eisen KNVB 6e klasse (geen Fjes)  

– Combi van talent (wie leert hier niets meer) en daarna de oudsten  

– Sociaal en emotioneel er aan toe is 

– Eventueel afstemming met ouders  

– Wordt bepaald door Trainer / Coördinator 

– Vacatures trainers/leiders 

– Uitsluitend dit jaar nog: o.b.v. leeftijd nog “Fje”  (oude toezegging) 

• Incidenteel langer bij Mini’s: verzoek ouders; maar dan ook gehele jaar  
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Wat zijn F pupillen? 

• Snel afgeleid 

• Te speels om te voetballen zoals ouderen dat verlangen 

• Individueel gericht - geen gevoel samen te voetballen 

• Bal wordt soms half of helemaal niet geraakt 

• Dichtbij de bal: kluitjesvoetbal 

• Na enige tijd: 1e vormen samenspel 

• Balbehandeling gericht op aannemen, dribbelen, drijven, trap 
naar voren, schot op goal 

 



Wat zijn Mini’s 

• Vijf- en zesjarigen 
– 4 kan ook, maar moet wel hanteerbaar zijn 

• Enig gevoel om dingen samen te doen nog geen sprake 

• De bal is wat de kinderen beweegt (waar de bal is, is de Mini) 

• Zeer korte concentratie 

• Training moet een avontuur zijn 

• Wedstrijden maximaal 4 tegen 4, maar 3 tegen 3 of 2 tegen 2 
past meer bij Mini’s  
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Hoe leren de Mini’s? 

• Spelenderwijs kennis maken met voetbal 

• Ervaren van het beheersen van de bal 

• Voetbalspelletjes waarbij de handelingen met de bal duidelijk 
zijn (“voor maar 1 uitleg vatbaar”) 

• Kleine spelletjes met veel contacten met de bal (bv 2:2; 3:3) 

• Spelbegeleiders i.p.v. trainers/ coaches 

• Enthousiasmeren i.p.v. instrueren 

• Duidelijkheid in organisatie / locatie 
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Tenue:  

• Zaterdag: Shirt Mini’s landenteams 

• Zelf broekjes, kousen etc. 

 

• Website: sv Enter Muta Sport 

 

• Vanaf F groep: leaseregeling 

 - alles via de club 
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Mini’s: wat doen we? 

 IEDEREEN “traint” (woensdag) en speelt (zaterdag) 
• Woensdag 

– Indeling in groepjes o.b.v. vergelijkbaar niveau 

• Zaterdag: 4 tegen 4 
– KNVB model (beste model voor individuele ontwikkeling) 
– Voortdurend wisselende samenstelling 
– Teamnamen Nederland, Brazilië e.d. – shirtjes van die landen 
– Maximaal rouleren: geen onderscheid 

• Toernooi Lochem: iedereen doet mee; peildatum maart 2016 
– 4 teams: dus rouleren 

• Mogelijk eigen toernooi op 5 juni 
• Zaalvoetbal: 17 en 24 januari om 9 uur 
• Winterstop: vanaf 10 dec tm ca medio januari (afh. van weer) 
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Waarom 4 : 4? 
• Kleinste vorm van echte wedstrijd 
• Overzichtelijk: aantal voetballers gering is 
• Overzichtelijk voor de begeleider! 
• Alle kenmerken van voetbal zijn aanwezig 

– voorwaarden om breed en diep te spelen 
– het is een wedstrijd op zich 
– spelers komen veel aan de bal 
– meer scoringskansen en doelpunten 
 

 
   MEER PLEZIER 
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Wat geldt verder? 

• Lid worden: uitsluitend digitaal – Website  
– Mag 2 maand proef 

• Tijdig  afmelding bij afwezigheid wedstrijd/training 
• Zorg dat uw kind OP TIJD is (10 minuten vooraf) !!!! 
• Info via Website, nieuwsbrief, mail, groepsapp, publicatiebord  
• Persoonlijke info (tel. nr. mail etc.) uitwisselen met Jordy/Dion  
• Vragen? Jordy/Dion  
• Vervoer: wees beschikbaar 
• Bij F groep: seizoen afmaken als lid: afmelding voor 1 mei 

i.v.m. indeling volgend jaar.  
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Tot slot - Rondvraag 

• Reacties  

 

• Vragen 

 

• Opmerkingen 

 

 


