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Voorwoord
De Voetbal Vereniging Oldeholtpade werd opgericht op 21 december 1962.
Wij zijn een bloeiende vereniging met 4 senioren-, 4 junioren- en 9 pupillenteams en één MINI team. De
vereniging telt ongeveer 295 leden afkomstig uit de dorpen Olde- en Nijeholtpade, Ter Idzard, Olde- en
Nijeholtwolde, Wolvega en De Hoeve. De voetbalvereniging vervult dus een duidelijke regiofunctie.
We zijn in 1995 verhuisd van achter de kerk van Oldeholpade naar de Hamersweg met één veld, een
oefenhoek, een kantine en kleedaccommodatie. Door een steeds groeiend ledenaantal waren we
genoodzaakt met onze vrijwilligers een aantal plannen te realiseren. Samen hebben we een 2e veld
aangelegd en de uitbreiding van de kleedaccommodatie gerealiseerd. Van recentere datum is de realisatie
e
van een materialenberging en het plaatsen van de lichtinstallatie rondom het 2 veld en in 2015 een nieuwe
kantine.
Dit jeugdbeleidsplan schept het kader om de jeugd van VVO een gestructureerde voetbalopleiding aan te
bieden. Met dit jeugdbeleidsplan wordt geprobeerd duidelijkheid te scheppen, zowel op organisatorisch vlak
als op technisch gebied. Op deze manier wordt er houvast geschapen m.b.t. doelstellingen, taken en
verantwoordelijkheden. Daarnaast willen we ook dat een ieder die betrokken is bij VVO, zich op een
sportieve en fatsoenlijke manier gedraagt binnen en buiten het veld.
Het is dus belangrijk vanuit één gezamenlijke visie te werken, verwoord in een jeugdbeleidsplan, waarin
organisatie, voetbaltechnische zaken en normen en waarden geïntegreerd worden. Op deze manier vormt
dit jeugdbeleidsplan de basis voor onze jeugdafdeling.
Het op papier hebben van een jeugdbeleid betekent niet dat we er zijn. We zullen er met een positieve
instelling mee moeten werken en het zal indien nodig bijgesteld moeten worden. Wij staan open voor open/of aanmerkingen en zullen deze bij het actualiseren van het jeugdbeleid zo nodig meenemen. In de
wandelgangen, op het voetbalveld maar ook op speciale avonden voor trainers, leiders, spelers en ouders
stellen we ons open op, zodat het plan niet slechts een “papieren tijger“ is maar ook daadwerkelijk in de
praktijk door zoveel mogelijk VVO-ers gedragen wordt.
Dit jeugdbeleidsplan is een goed begin op weg naar een samenwerking voor alle VVO-ers met hetzelfde
doel: VVO: COLECTIEF IN SPORT EN SPORTIVITEIT
Maart 2015

Rob van der Gaast
Voorzitter Jeugdcommissie
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Wat is VVO
VVO is een financiële gezonde vereniging met voetbal en sport als oogmerk en geen winst oogmerk. Dit
is te herleiden aan de relatieve lage contributie. Er is heerst een hoge mate van betrokkenheid,
daadkracht onder de leden en vrijwilligers, ieders stem heeft invloed. Dit zorgt ervoor dat menig project
snel en vakkundig uitgevoerd kan worden. Voetballen bij de vereniging VVO is meer dan alleen maar
tegen een bal aan trappen. In onderstaande missie geeft de jeugdcommissie aan waar de vereniging
VVO-voetbal voor staat! Uitgangspunt voor alle leden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden en
toeschouwers is dat ze de normale omgangsvormen in acht nemen. Kort gezegd: we behandelen
anderen zoals we zelf behandeld willen worden. In dit beleidsplan wordt een aantal aspecten van het
lidmaatschap nader genoemd onder de titel: “VVO: COLLECTIEF IN SPORT EN SPORTIVITEIT”. De
jeugdcommissie gaat er zonder meer van uit, dat het gedrag van elk lid in overeenstemming is met deze
missie. Indien dit niet het geval is, zal hij/zij hierop aangesproken worden en gecorrigeerd. Indien nodig
wordt de tuchtprocedure gehanteerd.

VVO staat voor Positief Coachen.
We coachen de jeugd en elkaar op een positieve manier. In de vorm van hoe het beter kan en niet wat
slecht is. We geven dus feedback via het “Tops en Tips” principe. Wat is goed en waar kunnen we nog
verbeteringen aanbrengen.

Aanmelden
Bij de aanmelding als nieuw lid bij onze vereniging dient het aspirant-lid (en zijn ouders/verzorgers bij
jeugdleden) zich allereerst op de hoogte te stellen van deze missie. Door het inschrijvingsformulier
ingevuld en ondertekend te retourneren, verklaart hij/zij zich akkoord met deze missie en de daaruit
voortvloeiende consequenties.

Inschrijven jeugdvoetbal
Voetbalvereniging VVO richt zich voor de jeugd op kinderen uit het plangebied Oldeholtpade, Nijeholtpade,
Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Wolvega de Lindewijk, Ter-Idzard, De Hoeve en omgeving. Kinderen kunnen
bij VVO starten met voetballen bij de kabouters vanaf (ongeveer) 4 jaar.
Na de kabouters spelen ze op basis van de leeftijdsindeling van de KNVB bij F, E, D pupillen en C, B en A
junioren.
Daarna kan bij de zaterdag Dames of zondag senioren van VVO worden gevoetbald. Het aantal teams dat
bij VVO kan voetballen is gemaximaliseerd.
Als er op het moment van inschrijven geen plek in een team beschikbaar is, dan wordt u op de wachtlijst
geplaatst. U krijgt hier een bevestiging van.
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Visie, Missie en gedragscodes VVO

Sportiviteit

Natuurlijk willen we allemaal winnen..., maar niet ten koste van alles. We

houden ons aan de regels en gaan sportief en vriendschappelijk met onze tegenstanders om. Zij
zijn namelijk onze gasten en worden door ons als vrienden behandeld. Onze tegenstanders
komen dus weer graag terug naar VVO!
Hoe

Beheers je in het veld en laat je niet uitlokken. Accepteer de beslissingen van de
scheidsrechter, ook als deze voor jou de verkeerde beslissing neemt.

Plezier

Presteren is belangrijk. Maar plezier nog meer. Samen met je vrienden

voetballen bij VVO is leuk. zelfs als je verliest! Ook na de training of wedstrijd houdt ons plezier niet
op. Want voetballen bij VVO is meer dan een balletje trappen!
Hoe

Doe mee aan acties en evenementen van de vereniging; neem deel aan vrijwilligerswerk van de
club. Ouders: stimuleer uw kinderen tot meedoen en leer ze de clubregels.

Openheid

We gaan open en eerlijk met elkaar om. We vertrouwen elkaar en we

hebben vertrouwen in onze vereniging en in elkaar. Het belang van de vereniging staat voorop
want samen vormen wij de vereniging.
Hoe

Respect

Spreek elkaar aan op onacceptabel gedrag.

We respecteren elkaar, de tegenpartij en de scheidsrechter. Daar past

pesten en schelden niet bij. Laat staan intimidatie of geweld. Ook hebben we respect voor de
spullen van een ander: dus geen vernielingen of diefstal. De kleedkamer laten we altijd netjes
achter. We zorgen ervoor dat we geen ballen, hesjes en andere materialen kwijtraken. Respect en
verantwoordelijkheid horen bij elkaar! Ouders en supporters moedigen de spelers aan en komen
niet binnen de speelveldafzetting.
Hoe

Zet de tassen, fietsen, auto’s op de bestemde plaatsen. Toeschouwers blijven achter de
speelveldafzetting. Ouders: geef uw mening, maar wel op de juiste plaats en bespreek uw
problemen met de juiste mensen. We houden ons aan de interne verenigingsafspraken.

Team

Voetbal is een teamsport. We spelen in de clubkleuren. We steunen en coachen elkaar

positief. We zijn op tijd en houden ons aan de regels. We leggen ons neer bij een beslissing van de
trainer, de scheidsrechter of van de leider. Ook de vereniging zelf is een team. Dus steunen we elkaar,
binnen maar ook buiten het veld!
Hoe

Het opruimen van doelen, vlaggen, ballen en andere sportbenodigdheden is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. We doen vrijwilligerswerk binnen de mogelijkheden van de vereniging.

4

Jeugdbeleidsplan VVO 2015

Contact met ouders
Als ouder bent u elk weekend aanwezig langs de lijn om uw kind aan te moedigen tijdens de wedstrijd. U
heeft ervoor gekozen uw kind aan te melden bij VV Oldeholtpade. Ook heeft u de benodigde
voetbalartikelen voor hem of haar aangeschaft. Daarbij blijft het niet: menig ouder draagt zorg voor het
vervoer naar uitwedstrijden en draait eens in de zoveel weken een wasbeurt voor de kleding van het team,
draait mee in de kantinedienst en helpt bij toerbeurt in de schoonmaakdienst. Dit alles om uw kind te laten
voetballen.
VVO is erg blij met deze inzet van u als ouders, want zonder die inzet wordt het bijna onmogelijk om
jeugdvoetbal te organiseren. Het is dus in ieders belang om alle voetbalouders binnen de vereniging zo veel
mogelijk te betrekken bij het reilen en zeilen rondom het jeugdvoetbal.
Maar naast uw inzet speelt u nog een belangrijke rol in de voetbalontwikkeling van uw kind. Ieder kind speelt
op zijn of haar niveau. Maar alle kinderen zijn voor ons even belangrijk, want voetbal is een teamsport.
Binnen de vereniging wordt er alles aan gedaan om iedereen op zijn eigen niveau te laten voetballen, maar
het voetbalplezier van het kind staat hierbij centraal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voetbalplezier
bij ‘onze’ kinderen keer op keer gestimuleerd wordt. Het plezier rond het voetbal wordt bepaald door de
manier waarop wij allemaal omgaan met winst en met verlies, met het maken van fouten, de behandeling
van teamgenoten, tegenstanders en de scheidsrechter met zijn grensrechters. Naast trainers en coaches
hebben de ouders hierin een belangrijke voorbeelfunctie. Wij verwachten van onze trainers en coaches dat
ze tijdens trainingen en in hun coaching op een positieve manier omgaan met onze kinderen.
Van voetbalouders verwachten we dat ze op een positieve, betrokken en enthousiaste manier de kinderen
steunen en aanmoedigen. We hebben u dus hard nodig. Niet alleen om jeugdvoetbal mogelijk te maken,
maar belangrijker nog om kinderen met veel plezier vrijuit te laten voetballen.

voetballen van uw kind betekent dus het volgende voor u als ouder(s)
-

zorgen voor tijdige aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden
meedraaien in vervoerschema van het team
meedraaien bij kantine- en schoonmaakdiensten en wasbeurten van tenues
waarden en normen van VVO eigen maken en er naar handelen
bezoeken van informatieavonden
u stem laten gelden op de ledenvergadering
bevindingen kenbaar maken bij de desbetreffende personen

Om u de gelegenheid te bieden uw stem te laten horen buiten de standaard mogelijkheden, zullen er
ouderavonden georganiseerd worden waarin dit thema centraal staat:

Voetballen is plezier!
Soms draait het niet zoals het zou moeten met het team of met uw kind. We gaan er dan van uit dat u hier in
overleg met de trainer of coach uitkomt. Mogelijk lukt dat niet. In zo’n situatie kunt u contact opnemen met de
jeugdcommissie.
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Selectiebeleid VVO Jeugd
Inleiding
VVO Jeugdvoetbal hanteert een selectie- en indelingsbeleid om de hieronder geformuleerde uitgangspunten
op een zo goed mogelijke wijze te realiseren. Dit beleid is opgesteld door de Technische Commissie in
nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie. Dit alles onder verantwoordelijkheid en vaststelling van het
Voetbalbestuur, waarin de Jeugdvoorzitter de jeugdafdeling van VVO vertegenwoordigt. Wijzigingen in het
vastgestelde selectie- en indelingsbeleid worden voorgesteld na evaluatie in een periodiek overleg tussen
Technische Commissie (TC) en de Jeugdcommissie (JC). Dit voorstel wordt onder verantwoording van de
Jeugdvoorzitter (al of niet) bekrachtigd door het Voetbalbestuur. De basisontwikkeling van de jeugdleden
kan in het navolgende beeld worden getypeerd (bron: KNVB).

In principe vormt het bovenstaande beeld de leidraad voor trainen (oefeningen), coachen (toepassen) en
enthousiasmeren (verwachtingspatroon vs ontwikkelingsstadia). Dat neemt echter niet weg dat we rekening
houden met het verschil van ‘categorieleeftijd’ en ‘ontwikkelingsleeftijd’1.
Uitgangspunten:
1. We willen dat het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, voorop staat.
2. We proberen trainingen te verzorgen waarbij iedere speler tot zijn/haar recht komt.
3. Vanaf D1-jeugd willen we op het hoogst mogelijke niveau presteren met zo veel mogelijk door ons
zelf opgeleide spelers.
4. We willen dat elke jeugdspeler zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen als individu maar ook als
speler van een team.

1

Ontwikkelingsleeftijd: vroegrijp, gemiddeld of laatbloeier zijn in een reeks van fysieke, mentale,
cognitieve en emotionele aspecten.
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Kenmerken.
1. We selecteren/delen in op geboortejaar (rond mei/juni voor het volgende seizoen):

Indeling gebeurt op basis van geboortejaar in de leeftijdscategorieën F t/m D2.

Voor de D1, C, B en A categorie wordt in de komende jaren deze indeling ook nagestreefd.

Voor de D1, C, B en A categorie worden kwaliteit, houding en instelling medebepalend voor
selectie teams.

Bij de start van het seizoen kunnen nog veranderingen plaats vinden, afhankelijk van aan- en
afmeldingen tijdens de vakantie periode.
2. De leeftijdsvoorwaarden van de KNVB voor dat seizoen worden als richtlijn genomen.

In de categorieën F en E zullen naar gelang aantal spelers meerdere teams zijn.

In de categorieën D, C en B hebben we 1 tweedejaars en 1 eerstejaars selectieteam.

In de categorie A hebben we 1 selectieteam.

De nummering van de teams wordt bepaald door het niveau, zodat ze door de KNVB in de
juiste klasse ingedeeld kunnen worden.
3. We baseren ons bij de indeling van alle teams op:

continuïteit van de groep; het groepsproces is voor de kinderen zeer belangrijk. Begrippen als
structuur, vertrouwen, geborgenheid enz. spelen hierbij een centrale rol. Met name bij niet
selectieteams speelt het sociale aspect een belangrijke rol.

continuïteit op het niveau van presteren.

continuïteit in de organisatie; kader, indelen enz.
4. We gaan bij selectieteams uit van de bestaande (selectie)teams.
5. We gebruiken bij het zogenaamde door-selecteren t.b.v.de indeling van selectieteams de lijst van de
niet-selectieteams en de wachtlijst.
6. We zijn van mening dat elke speler zich moet houden aan wat we in onze gedragscode hebben
opgeschreven
7. We zijn van mening dat de selectieteams/spelers het visitekaartje van de club vormen. We gaan er
vanuit dat zij zich ook hiernaar gedragen.
8. We streven er naar dat op 1 juni alle jeugdteams en het kader op de site staan.

Selectie spelers (vanaf D1)
Algemene Voorwaarden waaraan een selectiespeler moet voldoen:
1. initiatief nemen
2. leergierig zijn
3. sociaal gedrag vertonen
4. coach-baar zijn
5. coachen van medespelers;
6. contact/communicatie met spelers in/buiten het veld verzorgen
7. verzorging/omgaan met kleding en materiaal in orde hebben
8. uitstekende opkomst bij training en wedstrijd hebben
9. een goed contact/goede communicatie met trainer/kader hebben.
Specifieke voorwaarden waaraan een speler moet voldoen:
1. Mini’s
: vanaf 4 jaar (geen competitie)
e
2. Categorie F
: geboortejaar (instroom vanaf 6 jaar, voor- najaar competitie instroom)
3. Categorie E
: geboortejaar
4. Categorie D
: geboortejaar, kwaliteit, talent en linie
5. Categorie C t/m A
: geboortejaar, kwaliteit, talent, linie en positie
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Procedure:
1. We nemen bovenstaande algemene en specifieke voorwaarden in acht, waarbij we als belangrijkste
criteria de ontwikkeling van een speler op technisch, tactisch en fysiek vlak hanteren.
2. We hebben als extra aandachtspunt bij tweedejaars E-pupillen het oefenen van de overgang naar
het voetballen op een heel veld (veelal na de winterstop). Er worden onderlinge oefenwedstrijden
gespeeld en wedstrijden tegen andere clubs met dezelfde oefendoelstelling.
3. We geven twee keer per jaar de trainers de mogelijkheid om aan te geven welke spelers ook het
volgende seizoen doorgaan en welke in aanmerking komen voor een selectie.
4. We hanteren als regel dat de indeling van selectieteams in overleg gedaan worden door leiders en
JC.
5. We hanteren als regel dat uitzonderingsgevallen in het overleg met JC besproken en beslist worden;
te denken valt aan: instroming van buitenaf.
6. Voor dispensatie spelers geldt het KNVB beleid en dient via de wedstrijd secretaris Jeugd voor het
seizoen aangevraagd te worden, max 3 per 11tal en 2 bij 7tal en niet bij F jeugd. Noot: met
dispensatiespelers niet promoveren.
Zoals blijkt uit bovenstaande procedure gaat VVO zorgvuldig om met de belangen van iedereen. Dat we
hierbij keuzes maken waar niet iedereen het mee eens is, kan bijna niet worden voorkomen.

Materialen en Kleding
De vereniging VVO-Voetbal heeft als clubkleuren: Blauw en Wit. De wedstrijdshirts kenmerken zich door
Blauw met een witte V. De wedstrijdbroeken zijn Wit en de kousen zijn Blauw (eigen aanschaf). Het beheer
van de materialen valt onder de verantwoordelijkheid van de materiaalcommissie. Trainers, leiders en
spelers zijn verantwoordelijk voor een correct gebruik hiervan. Naast algemene trainingsmaterialen zoals
doelen, een bal per speler en pionnen/dopjes heeft ieder team een eigen uitrusting: Tenue (shirt), waterzak
met bidons en spons, een aanvoerdersband. Streven is dat elk team beschikt over twee coachjassen. Alle
materialen zijn en blijven eigendom van VVO. VVO-kleding, in bruikleen gegeven aan kaderleden, dient aan
het einde van het seizoen (gewassen) terug gegeven te worden aan de vereniging.
Streven is ook om de aankleding van de teams door sponsoren te laten verzorgen. Hiertoe worden
sponsorcontracten afgesloten, in principe met een looptijd van drie jaar. In ruil voor een tenue krijgen de
sponsoren de mogelijkheid om reclame uitingen op de shirts aan te brengen binnen de door het bestuur
gestelde kaders.

Kledingsponsoring
VVO streeft ernaar voor zoveel mogelijk jeugd- en seniorenteams kledingsponsoren te vinden. Daarvoor is
naast de inzet van de leden van de sponsorcommissie ook uw medewerking nodig. Mocht u een potentiële
kledingsponsor kennen of zelf een elftal willen sponsoren, dan verzoeken wij u met de sponsorcommissie
contact op te nemen. Ook is het mogelijk dat meerdere (sub)sponsoren een sponsorbudget bijeen brengen,
waaruit de teamkleding wordt betaald. Naast shirtsponsoring is het mogelijk trainingskleding, tassen, regenof winterjacks etc. te sponsoren. De sponsorkleding gaat minimaal twee jaar mee en kan vaak het derde
jaar, als de spelers eruit gegroeid zijn, nog door een ander team worden gedragen. Als U meer wilt weten
over de procedure voor de kledingsponsoring, kunt u terecht bij de sponsorcommissie.
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Gesponsorde kleding wordt in bruikleen gegeven aan een team. De leiding van een team zorgt ervoor dat de
complete teamkleding aan het einde van het seizoen wordt teruggeven aan de materiaalcommissie.
Door middel van deze procedure houden wij als VVO het overzicht en dat de wedstrijdkleding besteld wordt
uit de kledinglijn die door het voetbalbestuur is bepaald. Verder heeft de sponsorcommissie een goed
overzicht welke sponsoren welke teams sponsoren en kunnen wij deze sponsoren ook betrekken bij overige
sponsor- en/of sportactiviteiten.
Kortom: VVO wil de betrokkenheid van ouders door middel van sponsoring bevorderen maar wel op een
manier die coördinatie (en dus uniformiteit en kwaliteit) door de sponsorcommissie waarborgt. Dit alles
vastgelegd in een procedure die uitmondt in een sponsorcontract, passend in de doelstelling van ons
jeugdvoetbal.

Criteria m.b.t. het opschonen van de wachtlijst in volgorde van belangrijkheid
De wachtlijsten worden per geboortejaar opgeschoond; per leeftijdscategorie wordt gekeken naar
beschikbare plaatsen.
Ouders/verzorgers van een aspirant jeugdlid dienen zich middels een ondertekend formulier bereid te
verklaren vrijwilligerswerk voor VVO-Voetbal te verrichten of hebben in de voorafgegane periode al
vrijwilligerswerk geleverd en zijn van plan dit te continueren.
Aspirant jeugdleden hebben al broertjes of zusjes of ouders die lid zijn van VVO.
Aspirant jeugdleden hebben ouders of grootouders met een actief VVO-verleden en willen deze band – voor
zover fysiek mogelijk- nadrukkelijk handhaven.
Ouders/verzorgers hebben vanuit sociaal oogpunt redenen om hun kind definitief lid te laten worden; een
dergelijk verzoek dient schriftelijk ingeleverd te worden en met redenen omkleed onderbouwd te zijn.
De volgorde van inschrijving bepaalt tevens het besluit een aspirant jeugdlid definitief lid te laten worden.
Negatieve ervaringen, schorsingen of wangedrag ook bij andere verenigingen, zowel in het heden als vanuit
het verleden kunnen er toe leiden een aspirant jeugdlid niet tot de vereniging toe te laten. Na een gesprek
en afspraken met voogd of ouders samen met de leider/trainer van het team en JC en TC, kan toch
besloten worden het aspirant lid toe te laten, echter altijd met een proefperiode van minimaal 3 maanden (in
deze periode moeten trainingen en wedstrijd gespeeld zijn, zodat er voldoende fundament aanwezig is om
tot definitieve aanmelding over te gaan).
N.B.: De Jeugdcommissie van de vereniging VVO heeft te allen tijde het recht van bovenstaande procedure
en criteria af te wijken.

Adreswijzigingen:
Adreswijzigingen, inclusief wijzigingen van uw e-mail adres of mobiele telefoonnummer graag doorgeven
aan de ledenadministratie onder vermelding van naam, geboortedatum en team van de speler.

Beëindigen lidmaatschap:
Om te stoppen met voetballen bij VVO moet het lidmaatschap voor 31 mei schriftelijk onder vermelding van
de naam, het team en de geboortedatum van het lid worden opgezegd bij de ledenadministratie. Leden die
gedurende het seizoen opzeggen, ontvangen geen restitutie van de contributie.
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