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Voorwoord  
  
De belangrijkste reden dat onze jeugdvoetballers lid zijn van SV Bedum is dat zij met plezier willen 
voetballen en dat zij zich als voetballer willen ontwikkelen. Daarom is het van belang dat SV Bedum 
voorziet in de behoefte van deze twee kernwaarden van onze jeugdspelers. Met dit algemeen 
jeugdbeleidsplan leggen we vast hoe we onze jeugdspelers willen faciliteren in hun opleiding en voor 
hen voorwaarden willen creëren dat ze heel lang bij SV Bedum willen blijven voetballen.  

De kracht van dit algemeen jeugdbeleidsplan is dat het een weergave is van hoe we bij SV Bedum al 
jaren bezig zijn binnen onze jeugdafdeling. Het is geen plan van hoe we vanaf nu de jeugdafdeling 
vorm willen gaan geven. Nee, in dit plan hebben we ons beleid vastgelegd dat we als jeugdcommissie 
van SV Bedum de laatste jaren hebben ontwikkeld. Maar als jeugdcommissie hebben we de ambitie 
om de jeugdafdeling naar een nog hoger niveau te brengen de komende jaren. Deze ambities komen 
in dit plan ook naar voren. 

Het algemeen jeugdbeleidsplan geldt voor alle betrokkenen bij het jeugdvoetbal van SV Bedum. Van 
mini-pupil tot O19-junior en zowel voor de jongens- als meidenteams. Het is de paarse draad voor 
het jeugdvoetbal van SV Bedum. Het geeft onze leiders, jeugdspelers en hun ouders en een ieder die 
bij SV Bedum is betrokken, inzicht en richtlijnen in hoe we binnen het jeugdvoetbal bij SV Bedum te 
werk gaan. 
 
Hebt u na het lezen van dit beleidsplan nog vragen of wilt u zich inzetten op een bepaald gebied om 
onze ambities waar te kunnen maken? We horen graag van u! 

 
Namens de jeugdcommissie van SV Bedum, 
 
Vincent Geerling  
Voorzitter jeugdcommissie SV Bedum  
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

De afgelopen jaren heeft de jeugdafdeling van SV Bedum mooie stappen gemaakt in een betere 

structuur van de jeugdopleiding en de organisatie binnen de jeugdafdeling. Dit is een dynamisch 

proces geweest waarbij we het functioneren van de jeugdafdeling steeds tegen het licht hebben 

gehouden en waar nodig veranderingen hebben doorgevoerd waar dat onzes inziens nodig was. 

De volgende stap in dit proces is om in een beleidsplan vast te leggen hoe we de zaken binnen de 

jeugdafdeling georganiseerd hebben en welke gedachten er achter onze werkwijze schuilt.  

Er zijn twee deelbeleidsplannen voor de jeugdafdeling van SV Bedum opgesteld: 

1. Algemeen Jeugdbeleidsplan 

Beschrijving hoe de structuur van de jeugdafdeling er uit ziet en welke regels er worden 

gehanteerd. De ambities van de jeugdafdeling worden ook beschreven. 

2. Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan 

Beschrijving van het voetbaltechnisch beleid binnen de jeugdopleiding van SV Bedum en de 

wijze waarop jeugdspelers van SV Bedum worden opgeleid. 

Aan de hand van deze beleidsplannen is het mogelijk een betere en transparantere uitvoering te 

geven van het beleid binnen de jeugdafdeling. Transparant voor iedereen die op enigerlei wijze bij 

het jeugdvoetbal van SV Bedum is betrokken: ouders, spelers, leiders, trainers, bestuurs- en 

commissieleden, enzovoort. 

Deze beleidsplannen zijn een volgende stap om de organisatie en de jeugdopleiding kwalitatief een 

verdere impuls te geven. Dit betekent niet dat we nu op een punt zijn aangekomen dat we alle zaken 

perfect op orde hebben. De jeugdafdeling van SV Bedum is ambitieus en wil nog steeds stappen 

maken. De ambities zullen in het algemene beleidsstuk naar voren komen en er zullen doelstellingen 

genoemd worden om die ambities te kunnen verwezenlijken. 

De genoemde beleidsplannen zijn dan ook geen statische plannen. In de toekomst wordt het beleid 

regelmatig geëvalueerd, waarna kan worden overgegaan tot aanpassingen of aanvullingen van de 

beleidsplannen, zodat het een actuele leidraad is en blijft voor de gehele jeugdafdeling. 

Met hetgeen in de beleidsplannen is vastgelegd en de ambities die in dit document naar voren 

komen, denken wij de kwaliteit, de continuïteit en de ontwikkeling van de jeugdspelers, en dus de 

hele jeugdopleiding, maar ook de verdere organisatie op een hoger plan te kunnen brengen en te 

waarborgen. Dit zal een stevige basis zijn voor SV Bedum wat ertoe moet leiden dat jeugdige 

voetballers graag bij SV Bedum willen voetballen en dat zij en ook hun ouders zich betrokken voelen 

bij onze vereniging en zich daar ook voor willen inzetten. SV Bedum moet geassocieerd worden met 

een goede jeugdopleiding maar ook als een eerlijke, goed georganiseerde vereniging met een goede 

sfeer. 

In dit document wordt niet specifiek gesproken over meidenvoetbal. Alle doelstellingen die in dit 
document worden genoemd zullen ook gelden voor de meidenafdeling.  
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Hoofdstuk 2: De vereniging SV Bedum 

2.1 Algemeen 

SV Bedum is in juli 2013 ontstaan uit de fusie van CVVB en VV Bedum. De vereniging telt bijna 

duizend leden, waarvan ruim 370 jeugdleden. SV Bedum speelt in een paars shirt en zwarte broek. 

Met ingang van het seizoen 2018-2019 wordt er alleen nog prestatief op de zaterdag gespeeld. Het 

eerste elftal komt uit in de eerste klasse. Daarnaast kent SV Bedum vrouwenvoetbal, futsal, 7x7 en 

walking-voetbalteams. 

2.2 Missie SV Bedum  

Wij zijn een Bedumer voetbalvereniging met voor haar leden en oud-leden een herkenbare, positieve 

clubcultuur. We bieden een combinatie van prestatie- en recreatiefvoetbal. Hierbij creëren en 

onderhouden we een sterke onderlinge band en gaan we op alle gebieden respectvol met elkaar om. 

Dit uit zich in het beoefenen van de voetbalsport en deelname aan een actief verenigingsleven, zowel 

via deelname aan activiteiten als via vrijwilligerswerk. 

De Jeugdafdeling van SV Bedum wil zoveel mogelijk kinderen uit de regio Bedum de mogelijkheid 

bieden om aan sport te doen. Dit gebeurt in een kindvriendelijke omgeving, waar aandacht wordt 

besteed aan voetbaltechnische eigenschappen en sociale waarden.  

2.3 Visie jeugdafdeling SV Bedum 

Binnen de jeugdopleiding van SV Bedum staat het kind centraal.   

Bij SV Bedum willen we onze jeugdleden stapsgewijs opleiden tot volwassen voetballers in alle 

facetten van de voetbalsport: techniek, tactiek, fysiek en gedrag. Elke jeugdspeler heeft recht op 

goede faciliteiten om zichzelf te verbeteren. Elk jeugdlid verdient evenveel aandacht. Op elk niveau 

moet het spelplezier leidend zijn. 

Dit opleiden gebeurt in een omgeving waarin onze jeugdspelers ook hun sociale vaardigheden 

kunnen ontwikkelen. SV Bedum ziet zichzelf niet alleen als een voetbalvereniging, de club heeft ook 

een belangrijke sociale rol binnen de lokale gemeenschap. SV Bedum is van mening dat een 

jeugdspeler zich optimaal kan ontwikkelen indien hij/zij kan voetballen op zijn/haar eigen niveau. 

Doelstelling van de jeugdopleiding van SV Bedum is, om iedereen zijn of haar eigen top te laten 

bereiken op het gebied van voetballen. Behalve de ontwikkeling als voetballer krijgen jeugdleden van 

SV Bedum ook de kans andere talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld als jeugdtrainer, scheidsrechter 

of een andere vrijwilligersrol binnen de vereniging. 

SV Bedum vindt het belangrijk dat de leden zich sterk identificeren met de club. SV Bedum moet 

bekend staan als een open, familiaire en sfeervolle vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Spelers, 

trainers, vrijwilligers en ouders moeten zich betrokken voelen bij de vereniging en met plezier 

deelnemen aan de sportieve en sociale activiteiten. Dit moet zich uiten in langdurige 

lidmaatschappen van onze leden. 

2.4 De basis van de jeugdopleiding van SV Bedum 

Jeugdvoetbal bij SV Bedum is enerzijds een DOEL…  

In de jeugdopleiding van SV Bedum is voetbal enerzijds een DOEL. Wij willen jeugdvoetballers op een 
pedagogisch en didactisch verantwoorde manier als voetballer beter maken.  
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… maar jeugdvoetbal is ook een MIDDEL:  
 

Anderzijds is voetbal binnen de jeugdopleiding van SV Bedum ook een MIDDEL. Een middel om 
bijvoorbeeld jonge kinderen en jongeren sociale vaardigheden aan te leren. Zo denken we aan leren 
samenwerken, leren winnen en verliezen, leren omgaan met spelers die beter zijn of juist minder 
zijn, proeven van waarden en normen, leren initiatief nemen.   
Voetbal bij SV Bedum helpt kinderen en jongeren in hun ontwikkeling als mens. Daarbij zijn het besef 
en het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk. SV Bedum wil een menselijke 
benadering bieden in een kwaliteitsvolle omkadering. Enerzijds is onze opleiding kindvriendelijk en 
anderzijds vormt de club SV Bedum een verlengstuk en een toegevoegde waarde van datgene wat de 
jeugdspelers meekrijgen vanuit de ouders en vanuit de scholen. Wij leren onze spelers voor iedereen 
het nodige respect op te brengen.   
 

2.5 Gedragscode 

Inleiding  

De jeugdcommissie van SV Bedum wil dat haar jeugdleden met plezier kunnen voetballen en zich 

verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we 

belangrijk. SV Bedum werkt actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en 

ouders/verzorgers op dit vlak. De vereniging is een ontmoetingsplaats waar sporters, begeleiders en 

belangstellenden gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen presteren en recreëren. Dit vraagt 

om duidelijke gedragsregels. De jeugdcommissie heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen 

helpen. Zij draagt de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, jeugdleiders en ouders/verzorgers 

hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en 

bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.  

Over wie gaat het? 

Iedereen die betrokken is bij de jeugdafdeling van SV Bedum, dan wel als trainer, leider of vrijwilliger, 

kent de gedragscode en handelt ernaar. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de 

ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen 

uitgedragen en nageleefd. We kunnen en durven elkaar hierop aan te spreken. Goede 

omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.  

Waarover gaat het?  

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal 

vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden.  

Zie verder bijlage I: Gedragscode SV Bedum 
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Hoofdstuk 3: Organisatie van de jeugdafdeling SV Bedum 

3.1 Organigram SV Bedum Jeugdafdeling: 

  

 

Organigram SV Bedum jeugdafdeling
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3.2 Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het jeugdvoetbal en 

kent daarbij een grote zelfstandigheid. In samenwerking met de diverse commissies binnen SV 

Bedum zorgt de Jeugdcommissie voor een efficiënte en doelgerichte jeugdopleiding, waarbij het 

plezier in voetbal onder de jeugd als hoofddoel wordt verzekerd.  

Het hoofdbestuur van SV Bedum blijft echter eindverantwoordelijk en bepaalt jaarlijks het aan de 

Jeugdcommissie toe te kennen budget.  

De jeugdcommissie (JC) bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een secretaris/notulist, coördinator 

jeugdopleiding (is gelijk aan JC-lid technische zaken) en de algemeen jeugdcoördinatoren (AJC) 

bovenbouw, middenbouw, onderbouw en meiden.  

De voorzitter van de JC heeft zitting in het bestuur van SV Bedum. 

De algemeen jeugdcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor hun eigen (leeftijds-)categorieën. Zij zijn 

het eerste aanspreekpunt voor de leiders van de jeugdteams in hun categorie. 

JEUGDCOMMISSIE SV BEDUM (afkorting: JC) 

Leden Voorzitter Jeugdcommissie 

  Secretaris/notulist 

  Coördinator jeugdopleiding 

  Algemeen jeugdcoördinator bovenbouw 

  Algemeen jeugdcoördinator middenbouw 

  Algemeen jeugdcoördinator onderbouw 

  Algemeen jeugdcoördinator meiden 

Functieomschrijving 
De jeugdcommissie van SV Bedum is verantwoordelijk voor de gehele 
jeugdafdeling, zowel organisatorisch als voetbaltechnisch.  

Taken 
Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en 
bewaken van het jeugdbeleid binnen SV Bedum. 

  Is verantwoordelijk voor het opstellen van het jeugdbeleidsplan. 

  
Draagt zorg voor de invulling van de organisatie, zodat de gehele 
voetbal opleiding soepel en doelgericht verloopt. 

  
Stelt de begroting op voor de jeugd en zorgt dat uitgaven binnen het 
door het hoofdbestuur goedgekeurde budget blijven. 

  
Draagt zorg voor een voor een goede communicatie naar het 
hoofdbestuur, naar de overige aan de jeugdafdeling gerelateerde 
commissies, trainers, coördinatoren, leiders, jeugdspelers en ouders. 

  
Is via de AJC's aanspreekpunt voor niet voetbaltechnische zaken met 
de jeugdspelers en ouders/verzorgers. 

 Stelt voor elk seizoen een jaarplanning op. 

  
Adviseert het wedstrijdsecretariaat over jeugd gerelateerde 
wedstrijdzaken. 

  
Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het Kwaliteit & 
Performance programma van de KNVB.  

  
Bevorderd Fair-play (goed en positief gedrag stimuleren naar zowel 
jeugdleden, leiders, trainers en ouders). 

  Houdt toezicht op normen en waarden. 

  Behandeld disciplinaire zaken binnen de jeugdafdeling. 

  Is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe jeugdleden. 
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Onderneemt op gepaste wijze actie bij blijde (bv vieren 
kampioenschap) en droevige gebeurtenissen. 

  Organiseert nevenactiviteiten al dan niet in samenwerking met de 
Jeugd Activiteitencommissie. 

  Is verantwoordelijk voor de invulling van de zaterdagmorgendiensten. 

  
Coördineert het behalen van het spelregelbewijs door 2e jaar O17-
junioren. 

Verantwoording 
Het hoofdbestuur van SV Bedum blijft eindverantwoordelijk en bepaalt 
jaarlijks het aan de Jeugdcommissie toe te kennen budget. 

Overlegstructuur Tweewekelijks overleg met alle leden JC. 

Voetbaltechnisch ondersteund door THJ, bestuurslid TZ 

Organisatorisch ondersteund door Bestuur en de daaronder vallende commissies. 

 

3.2.1 Functiebeschrijvingen Jeugdcommissie 

Voorzitter Jeugdcommissie 

Plaats in de vereniging Lid van het hoofdbestuur 

  Voorzitter van de Jeugdcommissie 

SV Bedum JBP Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken 

Verantwoordelijk voor Algeheel jeugdbeleid 

  Begroting jeugdafdeling 

  Jeugdbeleidsplan 

Aansturen van JC-leden, THJ 

Functieomschrijving 
Gehele jeugdafdeling beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal 
zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. 

Taken 
Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de 
overige jeugdcommissieleden, en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering hiervan. 

  Stelt een begroting op voor de jeugdafdeling. 

  
Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen 
de begroting). 

  Coördineert de diverse commissietaken. 

  Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd. 

  
Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en 
stimuleert deze waar nodig. 

  Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie 

  
Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur gedurende het seizoen 
wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling 

  
Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar 
buiten. 

  Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers. 

  Vaststellen contracten en overeenkomsten met jeugdtrainers. 

  
Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, 
spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende 
coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich. 

  
Onderhoudt contact met de ledenadministratie over het ledenbestand 
jeugd. 

  
Verzorgt de administratie van de contactgegevens van leden van de 
jeugdcommissie, jeugdtrainers en leiders. 
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Jaarlijkse evaluatie en voortgang Met (voorzitter van het) bestuur. 

Voetbaltechnisch ondersteund door THJ, bestuurslid TZ 

Organisatorisch ondersteund door bestuur, leden JC 

 

Algemeen Jeugdcoördinator 

Plaats in de vereniging Lid Jeugdcommissie, lid THJ 

Welke leeftijdscategorie Leeftijdscategorieën waarvoor hij is aangesteld. 

SV Bedum JBP uitdragen en uitvoeren 

Aansturen van Jeugdtrainers op organisatorisch gebied. 

  Jeugdleiders op organisatorisch gebied. 

Functieomschrijving 
Coördineren van alle niet-voetbaltechnische zaken richting trainers, 
leiders, jeugdspelers en ouders 

Taken Aanspreken/informeren van leiders en ouders. 

  Werven leiders voor een team. 

  Begeleiden/instrueren leiders/trainers op organisatorisch vlak. 

  
In samenwerking met het THJ voorstellen doen voor samenstelling van 
jeugdteams. 

  
Bemiddelende rol spelen bij conflicten tussen spelers, ouders, leiders 
en/of trainers. 

  
Bezoeken wedstrijden en trainingen en is voor trainers en leiders goed 
bereikbaar. 

  Mede uitvoeren van het Ouderbeleid. 

  Is betrokken bij algemene ouderavond jeugd. 

  Stimuleert jeugdleiders om een ouderavond per team te organiseren. 

  
Organiseert samen met de Jeugdcommissie 
jeugdleidersbijeenkomsten. 

  
Heeft actieve rol in werven nieuwe leden en behoud bestaande 
jeugdleden. 

  Verwelkomt nieuwe jeugdleden. 

  Verzamelt informatie over reden van opzegging jeugdleden. 

  Coördinerende rol in het lenen van spelers door andere teams. 

Evaluatie en voortgang Eén maal per seizoen met voorzitter JC. 

Voetbaltechnisch ondersteund door THJ 

Organisatorisch ondersteund door JC, bestuur 

 

Algemeen Jeugdcoördinator meidenvoetbal 

Plaats in de vereniging Lid Jeugdcommissie 

Welke leeftijdscategorie MO13 t/m MO19 

SV Bedum JBP uitdragen en uitvoeren 

Aansturen van Jeugdtrainers MO-teams op organisatorisch gebied. 

  Jeugdleiders MO-teams op organisatorisch gebied. 

Functieomschrijving 
Coördineren van alle niet-voetbaltechnische zaken richting trainers, 
leiders, spelers en ouders van MO-teams 

Taken Aanspreken/informeren van leiders en ouders. 

  Werven leiders voor de MO-teams. 

  Begeleiden/instrueren leiders/trainers op organisatorisch vlak. 
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Is samen met TJC meiden verantwoordelijk voor de teamindelingen van 
de MO-teams. 

  
Is samen met TJC meiden verantwoordelijk voor het werven van 
trainers voor de MO-teams. 

  
Bemiddelende rol spelen bij conflicten tussen bv. ouders, leiders en 
trainers van de MO-teams. 

  
Bezoeken wedstrijden en trainingen en is voor trainers en leiders goed 
bereikbaar. 

  Mede uitvoeren van het Ouderbeleid.  

  Is betrokken bij algemene ouderavond jeugd. 

  
Stimuleert jeugdleiders MO-teams om een ouderavond per team te 
organiseren. 

  
Organiseert samen met de Jeugdcommissie 
jeugdleidersbijeenkomsten. 

  
Heeft actieve rol in werven nieuwe meiden en behoud bestaande 
jeugdleden. 

  Verwelkomt nieuwe MO-leden. 

  Verzamelt informatie over reden van opzegging MO-leden. 

  Coördinerende rol in het lenen van speelsters door andere teams. 

Evaluatie en voortgang Eén maal per seizoen met voorzitter JC. 

Voetbaltechnisch ondersteund door THJ, TJC meiden 

Organisatorisch ondersteund door JC, bestuur 

 

Secretaris/notulist 

Plaats in de vereniging Lid Jeugdcommissie 

SV Bedum JBP uitdragen en uitvoeren 

Taken 
Draagt zorg voor opstellen van de agendapunten voor de 
vergaderingen van de Jeugdcommissie. 

  
Brengt ingekomen stukken ter kennis van de Jeugdcommissie en 
handelt deze in overleg met de Jeugdcommissie af. 

  
Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling 
en legt de daarin opgenomen besluiten vast. 

  
Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen 
worden behandeld c.q. afgedaan. 

  Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken. 

  Stelt jaarverslag jeugd samen voor de algemene ledenvergadering. 

Evaluatie en voortgang Intern in JC 

Organisatorisch ondersteund door JC, bestuur 
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3.3 Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum 

Het Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum (THJ) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 

uitvoering en bewaking van het voetbaltechnisch jeugdbeleid van SV Bedum. Het THJ wordt 

organisatorisch aangestuurd door de Coördinator Jeugdopleiding (CJO). Op voetbaltechnisch gebied 

stuurt de Hoofd Jeugdopleiding (HJO) het THJ aan. Het THJ bestaat verder uit Technisch 

Jeugdcoördinatoren en eventueel algemene leden. 

De CJO heeft zitting in de jeugdcommissie. 

Het THJ en Hoofd Jeugdopleiding vallen direct onder de Jeugdcommissie. Het THJ en HJO sturen de 
Technisch Coördinatoren (TC) en de jeugdtrainers aan. 

 TECHNISCH HART JEUGDOPLEIDING SV BEDUM (afkorting: THJ) 

Leden Coördinator jeugdopleiding 

  Hoofd Jeugdopleiding 

  Technisch Jeugdcoördinatoren 

Functieomschrijving 
Gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en 
bewaking van het voetbaltechnisch jeugdbeleid van SV Bedum. 

Taken Opstellen van het Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan. 

  Opleiden en begeleiden van jeugdtrainers. 

  
Opstellen trainingsschema's voor bovenbouw, onderbouw en 
middenbouw inclusief oefenstof. 

  Indelen jeugdteams. 

  Interne scouting. 

Verantwoording De jeugdcommissie van SV Bedum is eindverantwoordelijk. 

Overlegstructuur Periodiek overleg met alle leden THJ. 

Voetbaltechnisch ondersteund door Bestuurslid TZ 

Organisatorisch ondersteund door JC, AJC's 

 

3.3.1 Functiebeschrijvingen Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum 

Coördinator Jeugdopleiding 

Plaats in de vereniging Lid van de Jeugdcommissie 

  Lid Technisch Hart Jeugdopleiding 

Welke leeftijdscategorie Gehele jeugdopleiding 

SV Bedum JBP Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken 

Aansturen van HJO  

  TJC's 

Functieomschrijving 
Is binnen de Jeugdcommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het voetbaltechnisch jeugdbeleid conform het JBP. 

Taken Toezien dat HJO en TJC's hun taken naar behoren uitvoeren. 

  Leidt de bijeenkomsten van het THJ. 

  Werven en selecteren van jeugdtrainers in overleg met HJO en THJ. 

  Draagt zorg voor scholing jeugdkader. 

  Coördineren Teamindeling jeugdteams. 

  Opstellen van schema trainingstijden. 

  Het bezoeken van trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams. 

  Coördineert met materiaalcommissie trainingsmateriaal en ballen. 

  Ziet toe op correcte competitie-inschrijving jeugdteams. 



 

13 

Evaluatie en voortgang Eén maal per seizoen met JC 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO,  TJC's, bestuurslid TZ 

Organisatorisch ondersteund door Jeugdcommissie, bestuur, AJC's 

 

Hoofd Jeugdopleiding 

Plaats in de vereniging Lid van THJ 

SV Bedum JBP Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken 

Welke leeftijdscategorie Gehele jeugdopleiding 

Aansturen van Technisch Jeugdcoördinatoren 

  Jeugdtrainers 

  Jeugdleiders (op voetbaltechnisch gebied) 

Functieomschrijving 
Ontwikkelen van het te voeren voetbaltechnische jeugdbeleid en 
ervoor zorgen dat de afgesproken voetbal- en opleidingsvisie binnen de 
hele vereniging wordt uitgevoerd. 

Taken 
Het uitvoeren en bewaken van de SV Bedum voetbalvisie en 
opleidingsvisie zoals dat is beschreven in het voetbaltechnisch JBP 

  
Mede ontwikkelen van het voetbaltechnisch JBP en tussentijdse 
aanpassingen daarin aangeven 

  
Het geven van leiding aan de TJC's en overig kader binnen de 
Jeugdopleiding. 

  Het werven, selecteren en beoordelen van jeugdtrainers 

  
Verantwoordelijk voor interne scholing technisch jeugdkader (oa door 
thema-avonden en voorbeeldtrainingen). 

  Jeugdkader stimuleren tot het volgen van opleidingen. 

  
Functionerings- en evaluatiegesprekken met TJC's en jeugdtrainers 
voeren. 

  Voetbaltechnische ondersteuning van jeugdleiders. 

  
Eindverantwoordelijk voor indeling jeugdteams en tussentijdse 
herindeling. 

  Bezoeken wedstrijden en trainingen jeugdteams. 

  
SV Bedum vertegenwoordigen bij bijeenkomsten aangaande 
opleidingen jeugdvoetbal. 

  Leiding geven aan de interne scouting. 

  
Zorg dragen voor goede doorstroming jeugd naar seniorenteams in 
samenwerking met bestuurslid TZ. 

  Helpen bij jeugdvoetbalactiviteiten SV Bedum. 

Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met voorzitter JC en een JC-lid. 

Voetbaltechnisch ondersteund door CJO, TJC's, bestuurslid TZ 

Organisatorisch ondersteund door voorzitter JC, Jeugdcommissie, bestuur, AJC's 

 

Technisch Jeugdcoördinator THJ-lid 
Plaats in de vereniging Lid van THJ 

SV Bedum JBP Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken 

Welke leeftijdscategorie Leeftijdscategorieën waarvoor hij is aangesteld 

Aansturen van Jeugdtrainers 

  Jeugdleiders (op voetbaltechnisch gebied). 
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Functieomschrijving 
Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan jeugdtrainers en 
leiders/coaches binnen een bepaalde leeftijdscategorie op zowel 
trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden. 

Taken 
Het uitvoeren en bewaken van de SV Bedum voetbalvisie en 
opleidingsvisie zoals dat is beschreven in het voetbaltechnisch JBP 

  
Mede ontwikkelen van het voetbaltechnisch JBP en tussentijdse 
aanpassingen daarin aangeven 

  
Ondersteunen van de HJO bij het werven, selecteren en beoordelen 
van jeugdtrainers. 

  Opstellen trainingsschema en oefenstof. 

  Eén-op-één begeleiding van jeugdtrainers. 

  
Ondersteunen van HJO bij interne scholing technisch jeugdkader (oa 
door thema-avonden en voorbeeldtrainingen). 

  Begeleiding op voetbaltechnisch gebied van leiders/coaches. 

  Overlegt met HJO over de gang van zaken binnen jeugdopleiding. 

  
Overlegt met HJO over de gang van zaken binnen jeugdteams en over 
de ontwikkeling van individuele jeugdspelers. 

  
Ondersteunen van de HJO bij het voeren van functionerings- en 
evaluatiegesprekken met jeugdtrainers. 

  
Ondersteunen van de HJO bij de indeling van de jeugdteams en 
tussentijdse herindelingen. 

  Bezoeken wedstrijden en trainingen jeugdteams. 

  Helpen bij jeugdvoetbalactiviteiten SV Bedum. 

Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met HJO en CJO. 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO, CJO 

Organisatorisch ondersteund door voorzitter JC, Jeugdcommissie, bestuur, AJC's 

 

3.4 Technisch jeugdkader 

Het hele technisch jeugdkader valt op voetbaltechnisch gebied onder verantwoordelijkheid van het 

THJ. Op organisatorisch gebied valt het technisch jeugdkader onder verantwoordelijk van de JC. Om 

onze jeugdtrainers zo goed mogelijk te begeleiden werken we in de boven-, midden- en onderbouw 

en bij de meiden met een Technisch Coördinator per blok. De keeperstrainers worden aangestuurd 

door de Technisch Coördinator Jeugdkeepers. 

Technisch Coördinatoren per blok 

De jeugdtrainers binnen een blok (bovenbouw, middenbouw, onderbouw en meiden) worden wat 

trainingen betreft, aangestuurd en begeleid door een Technisch Coördinator per blok. Deze TC kan 

ook trainer zijn van één van de jeugdteams uit dat blok of een TJC vanuit het THJ. Bij het uitvoeren 

van de taken wordt de TC direct aangestuurd door de HJO. 

Technisch Coördinator Bovenbouw, Middenbouw en Onderbouw 

Plaats in de vereniging Valt onder verantwoordelijkheid van HJO en THJ. 

SV Bedum JBP Uitdragen, uitvoeren en bewaken 

Welke leeftijdscategorie Leeftijdscategorieën waarvoor hij is aangesteld 

Aansturen van Jeugdtrainers in zijn blok. 

Functieomschrijving 
Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan jeugdtrainers binnen een 
bepaald blok. 
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Taken Oefenstof ontwikkelen en aanreiken aan trainers in zijn blok. 

  Eén-op-één begeleiding van jeugdtrainers binnen zijn blok. 

  
Zorgt voor regelmatig (informeel) overleg tussen jeugdtrainers over het 
voetbaltechnisch jeugdbeleid. 

  Informeert de HJO over de gang van zaken binnen zijn blok. 

  Coördineert in overleg met HJO meetrainen van spelers bij ander team. 

  
Informeert de HJO over de gang van zaken binnen jeugdteams en over 
de ontwikkeling van individuele jeugdspelers. 

  Informeert HJO over functioneren jeugdtrainers in zijn blok. 

  
Ondersteunen van de HJO bij de indeling van de jeugdteams en 
tussentijdse herindelingen. 

  
Ondersteunen van HJO bij interne scholing technisch jeugdkader (oa 
door thema-avonden en voorbeeldtrainingen). 

  Helpen bij jeugdvoetbalactiviteiten SV Bedum. 

Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met HJO en CJO 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO, THJ 

Organisatorisch ondersteund door voorzitter JC, Jeugdcommissie, AJC's 

 

Technisch Coördinator Meiden 

Plaats in de vereniging Valt onder verantwoordelijkheid van HJO en THJ. 

SV Bedum JBP Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken meidenvoetbal 

Welke leeftijdscategorie MO13 t/m MO19 teams 

Aansturen van Jeugdtrainers 

  jeugdleiders (op voetbaltechnisch gebied) 

Functieomschrijving 
Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan jeugdtrainers en 
leiders/coaches van de MO-teams. 

Taken 
Oefenstof ontwikkelen en aanreiken aan technisch jeugdkader MO-
teams 

  Eén-op-één begeleiding van jeugdtrainers van de MO-teams 

  
Begeleiding op voetbaltechnisch gebied van leiders/coaches bij de MO-
teams 

  
Zorgt voor regelmatig (informeel) overleg tussen jeugdtrainers over het 
te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid; 

  
Informeert de algemeen coördinator meiden over de gang van zaken 
bij de MO-teams 

  
Informeert de algemeen coördinator meiden over de gang van zaken 
binnen jeugdteams en over de ontwikkeling van individuele MO-
spelers 

  
Ondersteunen van de algemeen coördinator meiden bij het werven, 
selecteren en beoordelen van jeugdtrainers voor MO-teams 

  
Ondersteunen van de algemeen coördinator meiden bij het voeren van 
functionerings- en evaluatiegesprekken met MO-trainers 

  
Ondersteunen van de algemeen coördinator meiden bij de indeling van 
de MO-teams en tussentijdse herindelingen 

  
Ondersteunen van HJO bij interne scholing technisch jeugdkader (oa 
door thema-avonden en voorbeeldtrainingen) 

  Bezoeken wedstrijden en trainingen MO-teams 

  Helpen bij jeugdvoetbalactiviteiten SV Bedum 
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Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met HJO en CJO 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO, THJ 

Organisatorisch ondersteund door voorzitter JC, Jeugdcommissie, AJC meiden 

 

Technisch Coördinator Jeugdkeepers 

Plaats in de vereniging Valt onder verantwoordelijkheid van HJO en THJ. 

SV Bedum Keepersplan Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken 

Welke leeftijdscategorie Alle leeftijdscategorieën 

Aansturen van Keeperstrainers 

Functieomschrijving 
Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan de keeperstrainers. Is 
verantwoordelijk voor het keepersbeleid en heeft een adviserende rol 
bij de indeling van de keepers per team 

Taken Oefenstof ontwikkelen en aanreiken aan keeperstrainers. 

  Eén-op-één begeleiding van keeperstrainers. 

  
Verantwoordelijk voor indeling keeperstrainers per 
groep/leeftijdscategorie. 

  
Zorgt voor regelmatig (informeel) overleg tussen keeperstrainers over 
het te voeren voetbaltechnisch keepersbeleid. 

  Informeert de HJO over de gang van zaken bij de keepers. 

  Informeert de HJO over de ontwikkeling van individuele keepers. 

  
Ondersteunen bij het werven, selecteren en beoordelen van 
keeperstrainers. 

  
Ondersteunen bij het voeren van functionerings- en 
evaluatiegesprekken met keeperstrainers. 

  
Ondersteunen van de HJO bij de indeling van de jeugdteams en 
tussentijdse herindelingen. 

  Verantwoordelijk voor scholing keeperstrainers. 

  Bezoeken wedstrijden jeugdteams. 

Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met HJO en CJO 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO, THJ 

Organisatorisch ondersteund door voorzitter JC, Jeugdcommissie, AJC's 

 
Jeugdtrainers 

Binnen het technisch jeugdkader zijn de jeugdtrainers de directe opleiders voor onze jeugdspelers. Zij 

zijn de opleiders die wekelijks met een team te maken hebben en het voetbaltechnisch beleid van SV 

Bedum overbrengen op de spelers uit hun team. We maken een onderscheid tussen jeugdtrainers 

van een selectieteam en jeugdtrainers voor niet-selectieteams. Aan de jeugdtrainers van de 

selectieteams worden meer verplichtingen gesteld. 

Jeugdtrainer selectieteam 

Plaats in de vereniging Valt onder TC van zijn blok en indirect onder HJO/THJ. 

SV Bedum JBP Uitdragen en uitvoeren. 

Aansturen van Jeugdleiders van zijn team. 

Taken 
Verzorgt de training en coaching bij wedstrijden van het selectie-elftal 
in de betreffende leeftijdsklasse. 
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Onderhoudt nauw contact met zijn assistent en jeugdtrainers van de 
overige elftallen. 

  
Werkt conform het technisch beleidsplan en het door THJ opgestelde 
trainingsschema. 

  Bewaken gedragscode SV Bedum binnen zijn team. 

  
Ondersteunt de de HJO bij de indeling van de jeugdteams en 
tussentijdse herindelingen. 

  
Informeert het THJ over de gang van zaken binnen zijn team en over de 
ontwikkeling van individuele jeugdspelers. 

  Registreert de trainingsopkomst van de spelers van zijn team. 

  
Regelt in overleg met de jeugdleider en wedstrijdsecretaris de 
oefenwedstrijden en een vervangend programma bij winterstop of 
afgelasting. 

  Is verantwoordelijk voor het aan hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

  Is aanwezig bij de themabijeenkomsten georganiseerd door THJ. 

  
Zorgt voor vervanging bij afwezigheid tijdens trainingen en/of 
wedstrijden. 

  Invullen van een (eenvoudig) spelersbeoordelingsformulier. 

Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met THJ 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO, THJ, TC 

Organisatorisch ondersteund door Jeugdleider, JC, AJC's 

 

Jeugdtrainer niet-selectieteam 

Plaats in de vereniging Valt onder TC van zijn blok en indirect onder HJO/THJ. 

SV Bedum JBP Uitdragen en uitvoeren. 

Samenwerken met Jeugdleiders van zijn team. 

Taken 
Verzorgt de training van een aan hem toegewezen team of van een 
team in het blok waarin hij aanwezig is. 

  
Probeert op zaterdag aanwezig te zijn als coach bij het team dat hij 
traint. 

  
Werkt conform het technisch beleidsplan en het door THJ opgestelde 
trainingsschema. 

  Bewaken gedragscode SV Bedum binnen zijn team. 

  
Ondersteunt de HJO bij de indeling van de jeugdteams en tussentijdse 
herindelingen. 

  
Informeert het THJ over de gang van zaken binnen zijn team en over de 
ontwikkeling van individuele jeugdspelers. 

  Registreert de trainingsopkomst van de spelers van zijn team. 

  Is verantwoordelijk voor het aan hem uitgereikte trainingsmateriaal. 

  Is aanwezig bij de themabijeenkomsten georganiseerd door THJ. 

  
Zorgt voor vervanging bij afwezigheid tijdens trainingen en/of 
wedstrijden. 

  Invullen van een (eenvoudig) spelersbeoordelingsformulier. 

Evaluatie en voortgang 
Functioneringsgesprek tijdens seizoen en evaluatiegesprek aan eind 
seizoen met THJ 

Voetbaltechnisch ondersteund door HJO, THJ, TC 

Organisatorisch ondersteund door Jeugdleider, JC, AJC's 
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Contract of overeenkomst 

Voor elke trainer wordt per seizoen een vrijwilligersovereenkomst of arbeidsovereenkomst opgesteld 

door de voorzitter van de JC waarin de afspraken staan vermeld tussen SV Bedum en jeugdtrainer.  

Eisen jeugdtrainers SV Bedum per hoogste jeugdteam: 

Aan de trainers van de hoogste jeugdselectieteams stellen we eisen wat betreft hun 

trainersopleiding. Voor alle overige teams streven we naar kwalitatief goede trainers.  

Team Voorkeur opleidingsniveau Minimaal opleidingsniveau 

JO19-1 TC-2 TC-3 

JO17-1 TC-2 TC-3 

JO15-1 TC-2 TC-3 

JO13-1 TC-3 TC-3 

JO12-1 TC-3 pupillentrainer 

JO11-1 TC-3 pupillentrainer 

Meiden TC-3 pupillentrainer 

 

Jeugdleiders 

Leider zijn van een jeugdteam brengt allerlei uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. 

De jeugdleiders zijn de onmisbare schakel om onze jeugdleden hun wedstrijden te kunnen laten 

voetballen. Bekwame en goed geïnformeerde jeugdleiders zullen een positieve invloed hebben op 

hun team en daarmee op het voetbalplezier van de jeugdspelers van SV Bedum. 

De Jeugdcommissie van SV Bedum is er veel aan gelegen om de jeugdleiders goed te informeren. 

Daarom wordt er elk seizoen een “Handboek Jeugdleiders SV Bedum” geschreven. Dit handboek 

geeft inzicht in alle praktische zaken waar een jeugdleider bij SV Bedum mee te maken kan krijgen en 

van op de hoogte moet zijn. Voor een ervaren jeugdleider zullen veel zaken al duidelijk zijn maar een 

nieuwe jeugdleider zal met het handboek snel wegwijs worden binnen onze vereniging. 

De jeugdleiders worden aangestuurd door de algemeen jeugdcoördinatoren en indirect door de JC. 

Jeugdleider 

Plaats in de vereniging Valt onder de AJC van zijn blok en indirect onder de JC. 

SV Bedum JBP Uitdragen en uitvoeren. 

Taken Is het eerste aanspreekpunt voor jeugdspelers en ouders. 

  
Informeert de spelers/ouders uit zijn team over wedstrijden, 
aflastingen en andere activiteiten. 

  
Coördineert de invulling van de kantinediensten die het team moet 
invullen. 

  
Geeft informatie vanuit de vereniging door aan de spelers/ouders van 
zijn team. 

  Begeleidt het team op wedstrijddagen voor, tijdens en na de wedstrijd. 

  
Indien het team geen vaste trainer/coach heeft zal de jeugdleider de 
coaching van het team bij wedstrijden op zich nemen. 

  Onderhoudt contact met de algemeen jeugdcoördinator. 

  Probeert de ouders/verzorgers bij het team (vereniging) te betrekken. 

  Zorgt voor de administratieve zaken rondom het team. 
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Is verantwoordelijk voor de kleding en wedstrijdmaterialen van het 
team. 

  Regelt het vervoer bij uitwedstrijden en het wassen van de kleding. 

  
Ziet erop toe dat de kleedkamers na wedstrijden schoon worden 
achtergelaten (uit en thuis!). 

  
Jeugdleiders van JO7 t/m JO10 nemen de rol van spelbegeleider op zich 
of zorgen er voor dat iemand deze taak op zich neemt. 

  Is aanwezig bij de jeugdleidersbijeenkomsten van SV Bedum. 

  
Organiseert in samenwerking met trainer of AJC een ouderavond voor 
het team of voorziet de ouders van schriftelijke informatie over de 
afspraken binnen het team. 

  
Organiseert activiteiten voor zijn team (bv oefenwedstrijden, 
toernooideelname). 

Verplichtingen De jeugdleider moet lid zijn van SV Bedum. 

Evaluatie en voortgang Met AJC of tijdens jeugdleidersbijeenkomst 

Voetbaltechnisch ondersteund door THJ, jeugdtrainer 

Organisatorisch ondersteund door AJC, JC 

 

3.5 Ondersteuning jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie wordt op een aantal vlakken ondersteund bij het uitvoeren van het jeugdbeleid. 

Sportpedagoog 

De sportpedagoog ondersteunt de jeugdcommissie om een omgeving te creëren waarbinnen 

iedereen, die binnen SV Bedum met kinderen / jeugd omgaat, met plezier zijn of haar taak uit kan 

voeren en waarbinnen kinderen met plezier hun sport kunnen bedrijven. 

De sportpedagoog zorgt ervoor dat er een gedragen pedagogisch beleid wordt gevoerd. De 

sportpedagoog coacht en traint het technisch jeugdkader op specifieke aandachtsgebieden maar 

ondersteunt ook ouders en/of jeugdspelers op pedagogisch gebied. 

Sportpedagoog 
Plaats in de vereniging 
 

Valt onder verantwoordelijkheid van JC en werkt nauw samen met 
THJ. 

SV Bedum visie Ontwikkelen, uitdragen, uitvoeren en bewaken. 

Welke leeftijdscategorie  Alle jeugd. 

Aansturen van  Jeugdtrainers, jeugdleiders, ouders en eventueel jeugdspelers. 

Functieomschrijving 
 

Geeft ondersteuning bij problemen ivm gedrag  van jeugdspelers. 
Heeft een adviserende rol bij omgang met jeugdspelers. 

Taken 
 

Het beantwoorden van vragen van trainers, jeugdleiders en ouders 
over gedrag van jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden. 

  
Aanwezig bij bijeenkomsten van JC & THJ waar zaken mbt het gedrag 
van jeugdspelers ter sprake zullen komen (bv ouderavonden, 
themabijeenkomsten, etc) 

  Aanwezig bij trainingen voor zover nodig ter observatie. 
 Bezoeken wedstrijden jeugdteams. 

Evaluatie en voortgang Evaluatiegesprek aan eind seizoen voorzitter JC en HJO. 

Organisatorisch ondersteund door JC, AJC's, THJ 
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Zaterdagmorgendiensten 

De jeugdcommissie is op wedstrijddagen verantwoordelijk voor de ontvangst van de thuisspelende 

teams, de bezoekende teams en scheidsrechters. Op wedstrijddagen zullen daartoe twee 

gastheren/gastvrouwen aanwezig zijn in de bestuurskamer. De coördinator zaterdagmorgendiensten 

is verantwoordelijk voor het werven van de gastheren/gastvrouwen en stelt een schema op wie 

wanneer aanwezig is. 

In de instructie- en informatiemap zaterdagmorgendiensten staat beschreven welke taken 

uitgevoerd moeten worden op een wedstrijddag. 

Jeugdactiviteiten Commissie (JAC) 

De Jeugdactiviteiten Commissie staat binnen de vereniging ook wel bekend als JAC. De doelstelling 

van het JAC is om activiteiten te organiseren naast het reguliere voetbalgebeuren. Deze activiteiten 

zijn gericht op de jeugdafdeling van SV Bedum. Het achterliggende doel is om de onderlinge sfeer te 

bevorderen en de jeugd te betrekken bij onze club.  

3.6 Randvoorwaarden  

Financiële voorwaarden  
Er worden vanuit de vereniging middelen beschikbaar gesteld aan de jeugdcommissie voor:  

 Het jeugdkader. 

 Organisatie van jeugdactiviteiten.  

 Deelname aan toernooien (o.a. Wintercup). 

 Opleidingen voor trainers en leiders. Dit kunnen intern georganiseerde activiteiten zijn zoals 

bijvoorbeeld themabijeenkomsten of workshops maar ook deelname aan externe 

cursussen/opleidingen (bv KNVB-opleidingen). 

 Te maken kosten jeugdcommissie voor uitvoering taken. 

 Vervoerskosten jeugdteams (indien uitwedstrijden verder dan 100 km of wedstrijden die 

vallen onder Eilandenregeling KNVB). 

Materiële voorwaarden  

De vereniging is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van materialen en kleding voor de 

jeugdafdeling. De uitvoering hiervan is in handen van de Materiaalcommissie. 

 De aanwezigheid van kwalitatief goede en voldoende trainingsmaterialen voor alle 

leeftijdsgroepen.  

 Wedstrijdkleding voor alle teams die competitie spelen.  

 Een SV Bedum-trainingspak in bruikleen voor elk jeugdlid die deelneemt aan wedstrijden. 

 Kleding voor de jeugdtrainers (polo, trainingspak, windjack en winterjas). 

 Kleding voor de jeugdleiders (polo en windjack). 

Accommodatie  

De vereniging draagt er zorg voor dat:  

 Er voor elk team trainingsruimte aanwezig is. De CJO zal elk seizoen een schema opstellen 

met daarin vermeldt wanneer een jeugdteam traint en op welk veld de trainingen plaats 

vinden. 

 Trainingsmogelijkheden in de zaal zijn gedurende de wintermaanden voor de mini-pupillen.  
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 Er kleedruimtes zijn waar jeugdspelers gebruik van kunnen maken bij trainingen en 

wedstrijden. 

Opleidingen  

We willen elk jeugdkaderlid binnen onze voetbalvereniging de mogelijkheid bieden om een gerichte 

opleiding te volgen. Enkele opleidingen die ons jeugdkader kan volgen zijn:  

 Basisopleidingen voor jeugdtrainers zoals jeugdvoetbaltrainer, pupillentrainer en 

juniorentrainer. 

 Opleidingen voor trainer/coaches zoals UEFA C (TC-3) of UEFA B (TC-2). 

 Workshops jeugdkader. 

 Arbitrage- opleidingen zoals Scheidsrechtersopleidingen (bv BOS) en 

pupillenscheidsrechter/spelbegeleider.  

 EHBO/AED-opleidingen. 

Daarnaast voeren we een actief beleid om stagiairs die voor hun opleiding bij SV Bedum actief zijn 

(bv studenten Sport & Bewegen of ALO), zo goed mogelijk te begeleiden door met een vaste 

stagebegeleider vanuit de vereniging te werken. 

Sportmedische begeleiding jeugdspelers 

Elke dinsdag- en donderdagavond is er een fysiotherapeut aanwezig op het sportpark. Jeugdleden 

kunnen bij de fysiotherapeut terecht voor advies over de behandeling van blessures en lichamelijke 

klachten. Jeugdspelers kunnen via de leider een afspraak plannen met de fysiotherapeut. 

3.7 Lidmaatschap jeugdleden SV Bedum 

Procedure aanmelding nieuwe jeugdleden 

Een nieuw jeugdlid kan lid worden van SV Bedum door gebruik te maken van het 

aanmeldingsformulier (deze is te downloaden vanaf de website van SV Bedum). Het lidmaatschap 

wordt voor een volledig voetbalseizoen aangegaan (van 1 juli t/m 30 juni). Het volledig ingevulde en 

ondertekende aanmeldingsformulier dient samen met een kopie legitimatiebewijs (indien 

identificatieplicht) bij de ledenadministratie te worden ingeleverd.  

Voor nieuwe jeugdleden bij SV Bedum zijn er een aantal mogelijkheden om in een team ingedeeld te 

worden: 

1. Nieuwe jeugdleden die zich voor 1 juni inschrijven worden direct meegenomen bij de 

teamindelingen voor het nieuwe seizoen. 

2. Nieuwe jeugdleden die zich na 1 juni aanmelden kunnen alleen ingedeeld worden in een 

team indien daar ruimte voor is. Indien er geen ruimte is in de leeftijdscategorie van het 

nieuwe lid, komt het nieuwe lid op een wachtlijst. Zodra er genoeg spelers op die lijst staan, 

wordt er een nieuw team samengesteld die vanaf de eerstkomende mogelijkheid mee gaat 

spelen in de competitie. 

Nieuwe jeugdleden kunnen na hun aanmelding wel direct meedoen aan alle trainingen bij hun 

leeftijdscategorie. 
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Opzeggen lidmaatschap 

Het lidmaatschap van SV Bedum dient voor 31 mei opgezegd te worden. Indien men na 31 mei het 

lidmaatschap opzegt, is er voor het gehele seizoen contributie verschuldigd. Het opzeggen van het 

lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij onze ledenadministratie door middel van het 

afmeldingsformulier (deze is te downloaden vanaf de website van SV Bedum). 

Meetrainen jeugdleden van andere voetbalverenigingen bij SV Bedum 

Jeugdspelers die lid zijn van een andere voetbalvereniging en van plan zijn over te stappen naar SV 

Bedum, kunnen bij SV Bedum meetrainen. De KNVB heeft regels opgesteld waaraan daarbij voldaan 

moet worden. Er is onder andere schriftelijke toestemming nodig van de huidige vereniging van de 

jeugdspeler voordat een jeugdspeler mee kan trainen bij SV Bedum. 

Meetrainen jeugdspelers van SV Bedum bij een andere voetbalvereniging 

Wanneer jeugdspelers van SV Bedum mee willen trainen bij een andere voetbalvereniging dan 

moeten deze zich ook houden aan een aantal regels zoals die zijn opgesteld door de KNVB en 

aanvullende regels van SV Bedum: 

 De jeugdspeler dient de trainer van zijn team te informeren. 

 Een gesprek met het Hoofd Jeugdopleiding heeft plaats gevonden. 

 De jeugdspeler vraagt schriftelijk toestemming aan het Hoofd Jeugdopleiding om mee te 

trainen c.q. een (oefen)wedstrijd te spelen. 

 Eventuele stages kunnen pas ingaan nadat de lopende competitie is beëindigd. 
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Hoofdstuk 4: Doelstellingen Jeugdafdeling SV Bedum 

4.1 SWOT analyse jeugdafdeling SV Bedum 

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, 

zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de 

toekomstmogelijkheden voor de jeugdafdeling van SV Bedum inzichtelijk te maken en 

kansrijke doelen te stellen. 

De jeugdcommissie gebruikt de SWOT als basis voor de ambities en doelstellingen waarmee de 

jeugdafdeling van SV Bedum een verdere kwaliteitsimpuls kan krijgen. 

SWOT-analyse Jeugdafdeling SV Bedum 

Strengths: 

 De voetbalvereniging is sterk geworteld in Bedum. 

 De jeugdopleiding heeft een goede naam in Bedum en omgeving. 

 SV Bedum staat bekend om zijn goede jeugdopleiding. 

 SV Bedum heeft een herkenbare clubcultuur. 

 SV Bedum is een warme en gastvrije vereniging. 

 Deskundig en gemotiveerd jeugdkader. 

 Aanzienlijk aantal leden. 

 

Weaknesses: 

 Kwetsbare organisatie (kleine groep, zeer actieve vrijwilligers) 

 Toenemende druk op het vrijwilligerscorps 

 Geen beleidsplan of visie vastgelegd voor de hele vereniging SV Bedum. 

 Jeugdopleiding sterk afhankelijk van beperkt aantal mensen. 

 Te krappe en verouderde accommodatie. 

 Te weinig trainingsfaciliteiten (kunstgrasveld en trainingsveld). 

 Kwaliteit trainingsveld. 

 Beperkte groei van het dorp Bedum. 

 Nieuwe gemeente het Hogeland (sinds 1/1/2019). 

 

Opportunities: 

 Politieke en maatschappelijk ontwikkelingen, zoals meer bewegen door kinderen. 

 Mogelijke samenwerkingen met andere lokale organisaties. 

 Groei meidenvoetbal in Nederland. 

 Samenwerkingen met scholen en opleidingen (leermeester). 

 

Threats: 

 Individualisering van de maatschappij. 

 Toenemende mondigheid bij spelers en ouders. 

 Vergrijzing vrijwilligerscorps. 

 Hogere kosten a.g.v. bezuinigingen overheid. 

 Geen groei Bedum qua inwonersaantal. 

 Beperkte aanwas bij de meidenteams van SV Bedum. 

 Grote keuze qua sporten in Bedum. 

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/professionele-vaardigheden/rationeel-denken/analyseren
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen
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4.2 Ambitie Jeugdopleiding SV Bedum in hoofdlijnen  

SV Bedum wil zich via haar jeugdafdeling verder ontwikkelen tot een vooraanstaande regionale 

vereniging waar een kwalitatief goede voetbalopleiding wordt aangeboden aan alle jeugdleden.   

De kwaliteit van de jeugdopleiding van SV Bedum moet bevestigd worden in een certificering als 

Lokale Jeugdopleiding volgens de normen van het Kwaliteit & Performance Programma 

Jeugdopleidingen van de KNVB.  

SV Bedum wil een jeugdopleiding aanbieden waar alle jeugdspelers zich thuis voelen en waar de 

ontwikkeling van het individu voorop staat. Door individuele ontwikkeling voorop te 

stellen wordt het maximale uit iedere speler gehaald maar ook het maximale uit ieder talent!   

Jeugdspelers die in eerste instantie niet in aanmerking komen voor een selectieteam moeten de kans 

krijgen zich optimaal te blijven ontwikkelen. De voorwaarden en faciliteiten voor de niet-

selectieteams moeten vergelijkbaar zijn met die van de selectieteams. Zo kunnen jeugdspelers 

voor lange tijd gebonden worden aan de vereniging doordat zij plezier blijven behouden in het 

voetballen.  

Door het aanbieden van diverse nevenactiviteiten (zowel voetbal- als niet-voetbal gerelateerd) moet 

het voor zowel jonge als oudere kinderen extra leuk zijn om lid te zijn van SV Bedum.  

Behalve het maximale uit de voetbaltalenten van de jeugdspelers te halen, moeten 

jeugdspelers binnen de vereniging ook de kans krijgen op ander gebied het maximale uit hun 

talenten te halen. SV Bedum stimuleert dat door jeugdspeler de kans te geven zich te ontwikkelen als 

scheidsrechter, jeugdtrainer, commissielid of een andere vrijwilligerstaak binnen de vereniging.  

Door aanpak, sfeer en prestaties binnen de jeugdafdeling moet SV Bedum een onweerstaanbare 

aantrekkingskracht krijgen voor de Bedumer jeugd om bij SV Bedum te voetballen. Maar SV Bedum 

moet als vereniging ook aantrekkelijk zijn voor jeugdvoetballers én jeugdtrainers uit de regio die bij 

SV Bedum meer kans zien om het maximale uit hun talent te halen.  

De jeugdopleiding stopt niet wanneer jeugdspelers de overstap maken naar het seniorenvoetbal. De 

begeleiding van jeugdspelers die de overstap naar het seniorenvoetbal maken moet goed geregeld 

zijn. De insteek moet zijn om jeugdspelers die de jeugdopleiding doorlopen hebben zolang mogelijk 

voor de vereniging te behouden.  

4.3 Visie- & ambitierapport 

In april 2018 is door de jeugdcommissie een Visie- en ambitierapport geschreven. Daarin staan 
meerdere doelstellingen beschreven hoe bovenstaande ambitie van de jeugdopleiding van SV Bedum 
gerealiseerd kan worden. 
In het rapport worden doelstellingen voor de jeugdopleiding van SV Bedum op verschillende 
gebieden benoemd: 
 
 

1. Voetbaltechnische organisatie  
2. Faciliteiten & Organisatie  
3. Financieel  
4. Ledengroei  
 

Per onderdeel zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. In het visie- en ambitierapport is 
aangegeven hoe de doelstellingen behaald moeten. De doelstellingen zijn door het bestuur van SV 
Bedum omarmd en met de uitvoering ervan is vanaf april 2018 al een begin gemaakt. Sommige 
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doelstellingen zijn al behaald, aan een aantal doelstellingen wordt gewerkt en voor bepaalde 
doelstellingen moet een verder plan uitgewerkt worden. 
  

4.4 Te realiseren doelstellingen: 
 

Ad 1: Doelstellingen voetbaltechnische organisatie 
 Extra ondersteuning Technisch Hart Jeugdopleiding SV Bedum  

 Meer en betere trainers/coaches voor de gehele jeugdopleiding  

 Jeugdleden opleiden tot betere voetballers 

 Jeugdleden opleiden tot betere keepers 

 Jeugdleden voor langere termijn aan SV Bedum binden  

 Zorgen voor betere doorstroming jeugdspelers naar senioren  

 Behalen certificering Kwaliteit & Performance Programma Jeugdopleidingen van de KNVB  

 Opstellen Voetbaltechnisch Jeugdbeleidsplan  
 

Ad 2: Doelstellingen faciliteiten en organisatie 
 Betere faciliteiten voor jeugdtrainingen en jeugdtrainers  

 Goede trainings- en wedstrijdmaterialen voor alle jeugdtrainers 

 Betere samenwerking tussen bestuur, jeugdcommissie en andere commissies  
 Betere medische begeleiding voor jeugdspelers met blessures  

 Betere uitstraling van gehele vereniging SV Bedum  

 Samenwerking aangaan met andere voetbalverenigingen 
 

Ad 3: Doelstellingen financieel 
 Hoger budget voor jeugdafdeling  

 Sponsors voor de jeugdopleiding werven 
 

Ad 4: Doelstellingen ledengroei 
 Aanwas van meer jeugdleden  

 Stimuleren betrokkenheid ouders  
 

 

 

 

Bijlagen: 
 

I. Gedragscode 
II. Ouderbeleid jeugdafdeling SV Bedum 

III. Protocol ballenhok en trainingsmaterialen 


