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Voorwoord 

Met trots presenteren we u het jeugdbeleidsplan van SV Hector 2012- 2015: 
 
DE HECTOR KANJERS GAAN GROEIEN 
 
Dit jeugdbeleidsplan is volgens ons een leesbaar verhaal waarin de stand van zaken met 
betrekking tot de jeugd binnen Hector staat beschreven. Vervolgens worden de doelen, waar 
het met de jeugd naar toe moet, en hoe dit willen bereiken beschreven. Uitgangspunt voor 
ons jeugdbeleidsplan is ‘spelplezier voor iedereen’. Onze werkwijze in het vorige 
jeugdbeleidplan was gericht op het in stand houden van de jeugdafdeling. We kunnen op dit 
moment concluderen dat dit prima gelukt, sterker nog er is een in de laatste twee jaar een 
groei met meer als twee teams per jaar waar te nemen. Daar naast blijkt de positieve sfeer 
rondom en op het Hectorveld steeds meer positieve reacties uit de Goorse samenleving op 
te leveren. 
 
In dit nieuwe beleidsplan geschreven voor ouders jeugdkader en clubleden, buurtbewoners 
en externe belangstellenden zal de werkwijze gericht zijn op het structureren van de reeds 
ingezette groei van aantal jongens- en meisjesteams. Verder wordt op basis van cursus 
Kanjers in de sport, de kanjermethode ingevoerd. Daarnaast worden de maatschappelijke 
stages in de jeugdstructuur opgenomen. 
 
We hebben vertrouwen dat dit beleidsplan bijdraagt aan onze doelstelling om de 
voetbalvereniging te zijn waar ouders en kinderen uit alle lagen van de bevolking welkom zijn 
en plezierig sporten en samenwerken. 
 
Ons credo blijft BIJ HECTOR IS IEDEREEN GELIJK. 
 
René van Ommen, Voorzitter SV Hector 
Jan Schut, Jeugdvoorzitter SV Hector 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van s.v. Hector, dat is opgesteld voor de periode 2012 t/m 
2015. S.v. Hector streeft ernaar, om het jeugdbeleidsplan om de 4 jaar te herzien en waar 
nodig te vernieuwen. Hiervoor wordt binnen de vereniging een werkgroep opgericht, die 
bestaat uit vertegenwoordigers van het jeugdbestuur, ouders, jeugdtrainers, en jeugdleiders.  
 
Dit plan dient als handleiding voor iedereen die bij de jeugdafdeling van s.v. Hector 
betrokken is. Het bevat de visie en de doelstellingen voor onze jeugdafdeling. Tevens wordt 
beschreven hoe we hier invulling aan geven en biedt het handvatten om ons hier zo goed 
mogelijk aan te houden. 
 
Als vereniging moeten we er ons van bewust zijn dat de jeugd de toekomst heeft. Daarom is 
het zaak om de jeugd en hun ouders aan onze vereniging te koppelen en om ze te 
behouden. Dat kan alleen in een omgeving waarin jonge spelers (m/v) zich veilig voelen en 
waarin ze veel plezier beleven aan voetbal én alles wat daarbij komt kijken. 
 
In het vorige plan lag de nadruk juist op het bij elkaar houden van ‘de club’. In dit plan willen 
we ons  juist meer openstellen naar buiten om zo doende de noodzakelijke en reeds 
ingezette groei te kunnen doorzetten. 
 
Wij hopen/vertrouwen erop dat dit beleidsplan daaraan bijdraagt. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de visie en algemene doelstellingen zijn van s.v. Hector, 
als het gaat om de jeugd. Tevens wordt hier uitgelegd hoe we daaraan invulling gaan geven. 
 
Om invulling te kunnen geven aan onze visie en om de gestelde doelstellingen te halen, wil 
s.v. Hector de Kanjermethode toepassen. Hoofdstuk 3 legt uit wat dit precies inhoudt en 
beschrijft hoe s.v. Hector dit invult. 
 
Hoofdstuk 4 geeft aan hoe de jeugdafdeling is georganiseerd. Het maakt tevens duidelijk 
waar binnen de vereniging bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.  
 
Hoofdstuk 5 gaat in op het technisch jeugdplan, dat betrekking heeft op o.a. het 
selectiebeleid en de trainingsopbouw voor de jeugd vanaf de welpen tot aan de A-jeugd. 
 
Tot slot geeft hoofdstuk 6 aan hoe de informatievoorziening is ingericht.  
 
Daarnaast zijn er bijlagen waarin nader ingegaan wordt op specifieke zaken. 
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Hoofdstuk 2 Visie en doelstellingen 

Visie 

De kracht van onze voetbalvereniging is de diversiteit van onze leden. Wij willen dat 
iedereen zich hier gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dat begint bij de opleiding van de 
jeugd. Door, net als bij sommige scholen, ook in onze vereniging de Kanjermethode (zie ook 
hoofdstuk 3) toe te passen, hopen we hier invulling aan te geven. 
 
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat s.v. Hector midden in de samenleving staat. Wij 
willen daar nog meer onderdeel van gaan uitmaken. In een tijd waarin veel bezuinigd gaat 
worden op o.a. buurtfaciliteiten, wil s.v. Hector inspringen in de hiaten die zo kunnen 
ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld het clubhuis ook gaan dienen als buurthuis. 
 
Ook ziet Hector een rol voor zich weggelegd in de buitenschoolse opvang, zodat kinderen in 
hun eigen omgeving op een veilige en sportieve manier bezig kunnen zijn, terwijl hun ouders 
hard aan het werk zijn. Hiervoor zouden de eigen leden en vrijwilligers een rol kunnen 
spelen. 

Doelstellingen 

“De jeugd heeft de toekomst” 
Het klinkt cliché, maar toch is dit de realiteit. Het is in het belang van onze vereniging om 
jeugdige spelers (m/v) - en hun ouders - aan te trekken én te behouden. Dit lukt alleen door 
een veilige en plezierige omgeving te creëren, waarin iedere speler op zijn eigen niveau 
plezierig kan voetballen. Hiervoor zijn alle betrokkenen bij onze gehele vereniging 
verantwoordelijk. 
 
Een vereniging heeft bestaansrecht dankzij haar leden. Om een vereniging draaiende te 
kunnen houden is het aantal leden van belang. Daarom willen we als s.v. Hector graag met 1 
à 2 elftallen per jaar groeien. Deze aanname is gebaseerd op de groei van de laatste twee 
jaar. Het streven is uitdrukkelijk ook dat er in elke leeftijdscategorie minstens één 
meisjesteam uitkomt en twee of meer jongensteams uitkomen. Daarnaast is een sportieve 
doelstelling dat er per lichting ten minste 1 of 2 juniorspelers doorstromen naar de eerste 
seniorenselectie. 
 
Met deze doelstelling is ook groei noodzakelijk in gerichte betrokkenheid van leden, ouders 
en spelers in voetbalgerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld in een rol als begeleider of andere 
ondersteuning. 
 
Om dit te bereiken moet s.v. Hector positieve bekendheid krijgen en een handreiking bieden 
om kennis te maken met de voetbalsport. Leden moeten het plezierig vinden om bij een club 
als s.v. Hector te horen, waarbij zij zich zowel als voetballer en als mens kunnen 
ontwikkelen. 
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Hoofdstuk 3 Kanjermethode voor de jeugd van Hector 

Voor een jeugdafdeling is het, naast de ontwikkeling van de jeugd, ook zeer belangrijk hoe 
we met elkaar omgaan. Hieronder worden onder meer normen en waarden bedoeld. Voor 
Hector hebben we gemeend om de ‘kanjermethode’ hiervoor te gebruiken.  
In dit hoofdstuk wordt eerst (kort) uitgelegd wat de kanjermethode inhoudt. Vervolgens is een 
vertaling gemaakt naar wat dit voor onze jeugdafdeling inhoudt. 

Wat is de kanjermethode? 

Binnen het onderwijs wordt de Kanjermethode al langer toegepast, zo ook op een aantal 
scholen binnen de Hof van Twente. Nu is er ook een variant van deze methodiek ontwikkeld 
voor sportverenigingen, genaamd Kanjers in de Sport. Ook s.v. Hector is voornemens zich 
deze methodiek eigen te maken en toe te passen, daar zij het belangrijk vindt, dat ieder 
(jeugd)lid zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.  

Onze Hector kanjers gaan groeien! 

Kanjers in de Sport is gebaseerd op 6 kanjerafspraken, waarbij wordt uitgegaan van het kind 
(de sporter). Deze afspraken worden uitgedragen door speler, trainer, coach en begeleider.  
 
De 6 afspraken zijn: 
1. We helpen elkaar 
2. We vertrouwen elkaar 
3. We lachen elkaar niet uit 
4. Niemand speelt de baas 
5. Niemand doet zielig 
6. We respecteren onszelf en anderen 
 
In de kanjermethode leren we trainers om zo precies mogelijk in te spelen op het gedrag van 
de spelers. Daarbij is gekozen om een type speler af te beelden met een diertype. We 
onderscheiden de volgende types: 
 
Het konijntje 
Dit type speler vindt zichzelf een sukkel, geeft snel aan iets niet te kunnen en vindt anderen 
veel beter dan zichzelf. 
 
De pestvogel 
Dit type speler vindt zichzelf veel beter dan de rest, intimideert anderen en vindt dat iedereen 
maar moet doen wat hij/zij zegt. 
 
De aap 
Dit type speler denkt leuk te zijn door gek te doen, want leuke kinderen horen erbij en deze 
speler wil er juist graag bij horen. Hij/zij respecteert echter niemand, inclusief zichzelf. 
 
De tijger (=de kanjer) 
Dit type staat voor de kanjer en doet gewoon “gewoon”. Niet braaf, zoals je misschien zult 
denken, maar durft zichzelf te zijn zonder bang te zijn wat anderen daarvan vinden.  
 
De volgende paragraaf gaat nader in op hoe iedereen binnen s.v. Hector invulling geeft aan 
de 6 kanjerafspraken. 
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Hoofdstuk 4 Kanjermethode vertaalt naar Hector jeugd 

1e kanjerafspraak: We helpen elkaar 

Voor Hector geldt: Voor het jeugdkader geldt: 

Kies een geschikt jeugdkader. 
Zorg voor goede accommodatie. 
Stel wedstrijdkleding ter beschikking. 
Zorg voor voldoende trainingsmateriaal, 

zoals ballen/hesjes/doeltjes/veld/pionnen/ 
etc. 

Maak voor iedereen een overzicht van de te 
spelen wedstrijden, samen met een was- en 
rijschema. 

Bereid je trainingen voor met oefeningen die 
geschikt zijn voor je doelgroep. 

Beantwoord netjes de vragen van 
jeugdspelers en hun ouders. 

Voor de speler (m/v) geldt: Voor de ouder geldt: 
Help je trainer met opruimen. 
Motiveer je medespelers. 
Laat de kleedkamer schoon achter. 
Wees op tijd en ben zo vaak mogelijk 

aanwezig. 
Winnen doen we met zijn allen. 

Geef je op als leider, of voor een andere 
clubtaak (bijv. jeugdhonk-/kantine-
/schoonmaak-/klusdienst). 

Rij (bij toerbeurt) mee met uitwedstrijden. 
Was (bij toerbeurt) de tenues.  
Kom zoveel mogelijk kijken. 

2e kanjerafspraak: We vertrouwen elkaar 

Voor Hector geldt: Voor het jeugdkader geldt: 
Zorg voor neutrale scheidsrechters. 
Vang diegene op die problemen ondervindt. 
Deel sancties uit aan diegene die zich niet 

aan de afspraken houdt. 
Wijs tegenstanders op probleemgedrag. 

Roddel niet over (de ouders van) je spelers. 
Breng eventuele ontevredenheden ter 
sprake en probeer met oplossingen te 
komen. 

Ga altijd met plezier naar de training en 
wedstrijd. 

Kan tegen je verlies. 
Voor de speler (m/v) geldt: Voor de ouder geldt: 

Roddel niet over je trainer en medespelers. 
Wanneer je ergens niet tevreden over bent, 

breng dat dan ter sprake en blijf er niet 
mee lopen. 

Kan tegen je verlies. 

Geef opbeurende kritiek aan spelers, het 
jeugdkader én de scheidsrechter. 

Laat het geven van aanwijzingen over aan 
de begeleiders. 

Trek verlies niet persoonlijk aan. 

3e kanjerafspraak: We lachen elkaar niet uit 

Voor Hector geldt: Voor het jeugdkader geldt: 

Laat spelers op het juiste niveau spelen in 
een team. 

Accepteer geen discriminatie. 
Geef het goede voorbeeld. 

Respecteer het niveau van je spelers. 
Motiveer je spelers. 
Treedt op als een speler iemand anders 
uitlacht. 

Geef zelf het goede voorbeeld. 
Corrigeer elkaar als het mis dreigt te gaan. 

Voor de speler (m/v) geldt: Voor de ouder geldt: 

Kijk wat je medespeler wel kan, i.p.v. 
hem/haar uit te lachen op wat-ie niet kan. 

Realiseer je dat je samen met je 
medespelers een team vormt, dus 
win/verlies je ook samen. 

Heb niet alleen oog voor uw eigen kind, 
maar ook voor zijn/haar medespelers. 

Stimuleer uw kind om na de 
wedstrijd/training te douchen. 

Laat uw kind zoveel mogelijk meedoen met 
georganiseerde jeugdactiviteiten. 
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4e kanjerafspraak: Niemand speelt de baas 

Voor Hector geldt: Voor het jeugdkader geldt: 

Hou een vinger aan de pols bij het reilen en 
zeilen van jeugdteams. 

Wees streng maar rechtvaardig. 
Sta open voor kritiek. 

Voor de speler (m/v) geldt: Voor de ouder geldt: 
Dring je eigen wil niet op bij anderen. 
Luister naar de aanwijzingen van je 

leider/trainer. 

Blijf positief. 
Probeer opbeurende kritiek te leveren. 

5e kanjerafspraak: Niemand doet zielig 

Voor Hector geldt: Voor het jeugdkader geldt: 
Denk oplossingsgericht. 
Creëer een vangnet voor mensen met echte 

problemen. 

Zadel je spelers niet op met jouw problemen. 
Ken de thuissituatie van al je spelers. 
Denk in oplossingen. 

Voor de speler (m/v) geldt: Voor de ouder geldt: 
Wees een bikkel. 
Reageer niet op gedrag van anderen, maar 

geef dit gedrag aan bij je leider/trainer. 

Houd uw problemen thuis. 
Spreek uw kind aan, indien het zich niet 
houdt aan de afspraken. 

Denk mee bij het oplossen van eventuele 
problemen. 

6e kanjerafspraak: We hebben respect voor onszelf én anderen 

Voor Hector geldt: Voor het jeugdkader geldt: 

Creëer een omgeving waarin iedereen 
zichzelf kan en mag zijn. 

Geef ondersteuning aan scheidsrechters. 

Toon respect voor de scheidsrechter. 
Toon respect voor de tegenstander. 
Toon respect voor de speler. 

Voor de speler (m/v) geldt: Voor de ouder geldt: 

Respecteer de beslissingen, die een 
scheidsrechter maakt. 

Wens je tegenstander succes in het vervolg 
van de competitie na het spelen van de 
wedstrijd. 

Breek de boel niet af. 
Houd je aan afspraken; kom op tijd. 
Meld je tijdig af als je een keer niet aanwezig 

kunt zijn op de training of bij een wedstrijd. 

Respecteer beslissingen van de begeleiding. 
Respecteer de beslissingen die een 
scheidsrechter maakt. 

Respecteer (de ouders van) medespelers 
van uw kind. 

Houdt u zelf gedeisd. 
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Hoofdstuk 5 Organisatie rondom de jeugd 

In dit hoofdstuk worden onderdelen van de organisatie aangeven welke van belang zijn voor 
de jeugd.  

Hoofdbestuur 

Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks hoofdbestuur, de wedstrijdsecretaris, een 
bestuurslid 
technische zaken, een bestuurslid voetbalzaken senioren, een bestuurslid kantinebeheer, 
een bestuurslid activiteiten, de jeugdvoorzitter, en de voorzitter van de sponsorcommissie. 
 
Het dagelijks hoofdbestuur van s.v. Hector bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 
 
Voor de jeugd is belangrijk dat het hoofdbestuur middelen ter beschikking stelt en de normen 
en waarden van de jeugdafdeling onderschrijft en uitdraagt. 

Jeugdbestuur 

Het jeugdbestuur bestaat uit de jeugdvoorzitter, een secretaris, de 
scheidsrechtercoördinator,  een vertegenwoordiger Voetbal Technisch Zaken (VTZ), de 
wedstrijdsecretaris van de jeugd, een coördinator materialen, een coördinator jeugdhonk en 
een coördinator jeugdactiviteiten. 
 
Het jeugdbestuur wordt in haar werk gesteund door: 

• VTZ 

• Coördinator maatschappelijke stages 

• Jeugdscheidsrechters/scheidsrechter coördinator 

• Regiocoördinator van de KNVB 

• Jeugdcoördinatoren 

• Jeugdactiviteitencommissie (JAC) 

• Aanspreekpunten op zaterdag 
 
Voor de jeugd is belangrijk dat het jeugdbestuur de randvoorwaarden uitstekend regelt. Te 
noemen zijn o.m.: goed jeugdkader en vasthouden aan de afgesproken Kanjerafspraken. 

Voetbal Technische Zaken (VTZ) 

VTZ zorgt voor het opstellen en uitdragen van het technisch jeugdbeleid. Tevens stelt zij ook 
het jeugdkader samen. Dit jeugdkader wordt gevormd door alle leiders, trainers en 
jeugdcoördinatoren. 
 
Belangrijk hierbij is dat er echte voetballiefhebbers in VTZ deelnemen. 
De VTZ onderhoud de contacten met o.a. de regiocoördinator van de KNVB en volgt andere 
ontwikkelingen op voetbaltechnisch gebied. 
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Jeugdkader 

Onder jeugdkader wordt verstaan alle personen die een rol spelen in de begeleiding van 
jeugd. Te noemen zijn o.a. leiders, trainers en jeugdcoördinatoren. 
 
De optimale invulling van de begeleiding van teams is: 

• Bij de pupillen: 1 trainer en 2 begeleiders (waarvan minimaal 1 volwassene). Liefst ook 
een oudere jeugdspeler, in verband met de continuïteit en betrokkenheid. 

• Bij de oudere jeugd: 1 trainer en 3 begeleiders. Bij het kader het liefst ook een jonger lid 
van de senioren. 

Dit kader dient de operationele gang van zaken rondom jeugdactiviteiten te begeleiden.  
 
Als jeugdkader wil s.v. Hector het liefst mensen die een positieve uitstraling hebben, die het 
leuk vinden om met jonge spelers om te gaan en een sporthart hebben. 

Ouders 

Ouders van jeugdleden spelen eveneens een belangrijke rol. Het moet niet zo zijn dat 
ouders hun kroost allen maar ‘achter de deur’ schuiven.  
Hector streeft ernaar om zoveel mogelijk ouders op een actieve wijze te laten meedoen bij 
de jeugd. Te noemen rollen die ouders kunnen uitoefenen zijn: jeugdkader, kantinedienst, 
inbrengen van specifieke kennis (bv. EHBO, informatie) en uiteraard op een positieve wijze 
hun kinderen aanmoedigen. 

Maatschappelijke stage 

S.v. Hector wil leerlingen uit het voortgezet onderwijs graag de gelegenheid bieden om een 
maatschappelijk stage bij s.v. Hector te doen. Daartoe heeft s.v. Hector een coördinator 
benoemd die contacten onderhoud met middelbare scholen in Goor en omgeving en met de 
leerlingen van die scholen. 
 
S.v. Hector biedt scholieren op deze wijze een leuke en dynamische plek om een 
maatschappelijk stage te lopen. Daarnaast biedt dit onze vereniging de gelegenheid om 
jongeren meer te betrekken bij haar activiteiten, waardoor na afloop van de maatschappelijke 
stage scholieren mogelijk als vrijwilliger actief blijven. 
 
Voorbeelden van maatschappelijke stage zijn: 

• assisteren bij jeugdtrainingen en -wedstrijden 

• ondersteunen bij georganiseerde activiteiten  

• (assisteren bij het) onderhouden en updaten van de website 

• (assisteren bij het) redigeren van het verenigingsblad “Hectorrevue” 

• (assisteren bij het) (plannen van) horeca-werkzaamheden 
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Hoofdstuk 6 Jeugdactiviteitencommissie (JAC) 

Om naast het voetbal ook op een andere manier met elkaar bezig te zijn en een grotere 
betrokkenheid te creëren, is er een jeugdactiviteitencommissie samengesteld. Deze 
commissie organiseert jaarlijks o.a.: 
 

• Playbackshow  
Eind januari begint het bij iedere Hectoriaan alweer te kriebelen, want dan mag er weer 
geschitterd worden op het podium. Zaterdag is er de playbackshow voor de jeugdteams 
en zondag voor de senioren. 

 

• Jeugdkamp 
Ieder jaar wordt in mei een jeugdkamp georganiseerd voor de F- en de E-jeugd. Komt 
neer op 2 dagen én nachten plezier voor zowel spelers als begeleiders. 

 

• Antiknal-actie 
Half december gaan de jeugdleden bij alle Hectorleden langs de deur. Zij vragen de 
leden om geld dat zij anders aan vuurwerk zouden besteden, af te staan voor een goed 
doel. Dit doel betreft het schenken van cadeaus aan gehandicapte kinderen in Goor en 
omstreken. 

 

• Eénmalige acties 
Zoals een bezoek met de hele jeugdafdeling aan een wedstrijd van bijvoorbeeld FC 
Twente. 

 
Daarnaast organiseert het JAC ook jaarlijks een activiteitenmiddag voor de allerjongsten, het 
sinterklaasfeest en spook- en smokkeltochten voor de oudere jeugd. 
 
In bijlage 2 van dit jeugdbeleidsplan is een “Jaarkalender” opgenomen, waarin staat vermeld 
welke activiteiten wanneer worden georganiseerd, voor wie en door wie. 

Spelers 

Ook spelers kunnen, naast het voetballen, op een actieve wijze meedoen. Te noemen 
activiteiten kunnen zijn: scheidsrechter, begeleiding jongere jeugd, stukje tekst schrijven voor 
bijvoorbeeld website of clubblad, helpen bij activiteiten. 

Toernooicommissie 

In mei wordt door de toernooicommissie het Nijenhuis en Dikkers toernooi georganiseerd. 
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Informatie ten behoeve van spelers en ouders 

Hoe werkt het en hoe werkt het voor u? 
Alle jongens en meiden zitten in teams. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van trainers 
en begeleiders. De trainer of begeleider is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en 
verzorgers van de kinderen. Als er iets is, of u heeft een vraag, bijv. over de inhoud van de 
training, dan gaat u naar de trainer of de begeleider.  Op zaterdagen en bij trainingen is het 
jeugdkader als aanspreekpunt beschikbaar voor urgente of kleine vragen. 
 
Accenten in training en coaching worden gelegd door VTZ. De leden van VTZ zijn het eerste 
aanspreekpunt voor trainers en coaches. Moeten er oefenwedstrijden geregeld worden, 
teams veranderd worden van samenstelling, teams indelen voor het nieuwe seizoen: de 
leden van VTZ zijn, in samenspraak met de Jeugdwedstrijdsecretaris, verantwoordelijk. 
Heeft u als ouder/jeugdlid vragen, dan kunt u de leden van VTZ ook rechtstreeks benaderen 
(naast het jeugdkader). 
 
Het jeugdbestuur houdt de grote lijn van de jeugdafdeling van onze vereniging in de gaten. 
Elke zes weken is er een bestuursvergadering maar ook zijn er vergaderingen met 
scheidsrechters en met de diverse commissies. Bovendien is het jeugdbestuur zelf de 
contactpersoon naar het hoofdbestuur toe, want de voorzitter van het jeugdbestuur heeft 
zitting in het hoofdbestuur. 

Vertrouwenspersoon 
Soms zijn er problemen op het intermenselijke vlak binnen gezinnen, die wij niet kunnen 
oplossen. Hiervoor hebben wij één of meer vertouwensperso(o)n(en) buiten de club. De 
naam/namen en actuele contactgegevens van deze vertrouwensperso(o)n(en) worden 
bijgehouden en zijn te vinden op de website: www.svhector.nl. 
 
Vertrouwenspersonen hebben bij ongewenst gedrag binnen of buiten de vereniging een 
ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).  
  
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate 
bederven.  
 
Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan: 

• seksuele intimidatie; 

• agressie en geweld; 

• pesten; 

• discriminatie; 

• interne criminaliteit. 
 
Indien dit ongewenste gedrag wordt gesignaleerd, dan kan een jeugdkaderlid contact 
opnemen met de (een) vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft dan als taak: 

• te luisteren naar klachten en/of problemen van de hulpvrager; 

• nagaan of bemiddeling wenselijk is; 

• in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen; 

• doorverwijzen naar hulpverlening; 

• ondersteunen van de klager; 

• nazorg verlenen. 
 
Daarbij is belangrijk om op te merken dat 1 signaal geen signaal is! 
 
Het stappenplan bij “verontrustende signalen” is in dit plan opgenomen als bijlage 3. 
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Overig 

De jeugdkantine 

• Openingstijden: de jeugdkantine is geopend op zaterdagmorgen van 8.00 tot 13.00 uur. 

• Rookbeleid: s.v. Hector streeft een ontmoedigingsbeleid na ten aanzien van roken door 
jeugdleden. Om dit streven kracht bij te zetten is het voor jeugdleden verboden om te 
roken in en om de gebouwen, ongeacht op welk sportcomplex. 

• Drankbeleid: geen alcohol in jeugdkantine en geen alcohol aan jongeren onder de 16 
jaar. 

• Stimulering gezond voedsel (bijvoorbeeld aanbieden van snoep in kleinere verpakking, of 
een banaan tijdens de rust). 

Blessures 
Het Jeugdbestuur is momenteel in overleg met VTZ bezig om structuur aan te brengen in het 
voorkomen van en behandelen van blessures. Onder meer wordt daarbij gedacht aan de 
verbetering van EHBO en ook aan het organiseren van voorlichtingssessies op dit vlak voor 
het jeugdkader. 
 
Bij langdurige blessure bij een jeugdlid zorgen leiders en trainers van het team waarin de 
geblesseerde is ingedeeld in overleg met de vereniging voor een attentie. 
 
Alle taken en verantwoordelijkheden van de verschillende organen staan overzichtelijk 
vermeld in bijlage 1 van dit jeugdbeleidsplan.  
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Hoofdstuk 7 Technisch jeugdbeleid 

Technische doelstellingen zijn: 
1. minstens 1 à 2 juniorleden jaarlijks laten doorstromen naar de seniorenselectie (1e/2e 

elftal). 
2. Jeugdspelers op hun eigen niveau met plezier te laten ontwikkelen als voetballer. 

Selectiebeleid 

Met betrekking tot het selectiebeleid gelden de volgende uitgangspunten: 

• VTZ is verantwoordelijk voor het selectiebeleid. 

• Spelers (m/v) voetballen in de leeftijdscategorie waar ze volgens hun leeftijd thuishoren. 

• Spelers (m/v) laten spelen overeenkomstig hun talenten. 

• Meisjes spelen in meisjesteams, jongens in jongensteams. 

• Selectie van spelers vanaf de E-jeugd. 

• Indeling van E- en F-jeugd geschied zoveel mogelijk op basis van leeftijd. 

• Selecties worden gecommuniceerd met alle betrokkenen, ook met de spelers zelf en hun 
ouders. 

• Er vindt een toets-moment plaats in december/januari. 
 
Het kan voor de ontwikkeling van een speler (m/v) belangrijk zijn dat een vervroegde 
doorstroming naar een hoger team plaatsvindt. Daarbij wordt de volgende methode gevolgd: 

• 1 of 2 keer meetrainen met het hogere elftal 

• oefenwedstrijden meespelen met het hogere elftal 

• als wisselspeler invallen het hogere elftal 
 
Bij de overgang van welp naar pupil, van pupil naar junior en van junior naar senior is goede 
begeleiding gewenst. 

Van welp naar pupil 

Als welp leer je spelenderwijs hoe je moet voetballen. Echter, als pupil ga je pas wedstrijden 
spelen. 
 
Om welpen ook alvast kennis te laten maken met het wedstrijdelement is het goed om voor 
de 2e/3e-jaars welpen én 1e-jaars pupillen een onderlinge 4-tegen-4-competitie op te zetten. 

Van pupil naar junior 

Als junior kom je op een groot veld te spelen met z’n elven i.p.v. met z’n zevenen. Spelregels 
worden uitgebreid (o.a. met buitenspel) en je krijgt te maken met een tactisch voetbalsysteem. 
Om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen is goede begeleiding nodig. 
 

  



16 
 

Van junior naar senior 

De overgang van junioren naar senioren wordt gecoördineerd door VTZ. Hierbij spelen ook 
de trainers van het 1e en het 2e seniorenteam en de wedstrijdsecretaris voor de senioren een 
rol. 
 
Proefdraaien met senioren elftallen wordt reeds uitgevoerd. 
 
Als een jeugdspeler als wisselspeler meedraait bij de senioren, gebeurt dit altijd in overleg 
met VTZ en de betrokken jeugdtrainer. Daarbij geldt als doelstelling dat de speler 
speelminuten krijgt. Voor het 1e en 2e elftal zijn de criteria voor het meespelen anders dan 
voor de overige seniorenteams. 

Trainingsopbouw 

Ten aanzien van de training geldt het volgende: 

• De methodiek en didactiek worden afgestemd op de leeftijdsgroep met als rode draad het 
aanvallen, verdedigen en omschakelen. Er wordt ingezet op de herkenbaarheid van het 
spel(systeem) vanaf de jongste jeugd. 

• Spelers van gelijkwaardig niveau spelen met en tegen elkaar, hierdoor wordt het beste 
leerklimaat nagestreefd. 

• Inspiratie kan worden geput uit de KNVB-methodiek Allemaal uitblinkers. 
o Instructie is beschikbaar bij de commissie voetbal technische zaken. 
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Hoofdstuk 8 Informatievoorziening en Communicatie 

Elk bestuursorgaan heeft zijn eigen structurele vergaderingen. 
 
Daarnaast is er structureel (minimaal 2 keer per jaar) een informeel overleg tussen 
jeugdcommissies en jeugdkader. 
 
Met betrekking tot communicatie tussen jeugdkader en ouders wordt er tijdens de 1ste 
thuiswedstrijd een en ander duidelijk gemaakt. Het teamkader is het eerste aanspreekpunt 
voor ouders, en uiteraard zijn jeugdbestuur en VTZ altijd individueel aanspreekbaar. 
 
Bij de 1ste thuiswedstrijd worden alle ouders uitgenodigd door de leiders van het betreffende 
team. Voorafgaande aan de wedstrijd wordt uitgelegd wat er van de teamleiding verwacht 
mag worden en wat de teamleiding van de ouders verwacht (denk hierbij bijv. aan was- en 
rijschema, douchen na de wedstrijd, ondersteuning van ouders tijdens zowel thuis- als 
uitwedstrijden, etc.). 
 
Ook het gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en de Hector-website, wordt 
steeds belangrijker. Deze media dienen dan wel actueel te worden bijgehouden. 
 
Voorbeelden zijn: 

• Elke team krijgt een eigen webpagina. 

• Op de website een specifieke jeugdpagina met daarbij alle namen van de 
contactpersonen. 

• Was- en rijschema op internet plaatsen. 

• Elke week (bijv. donderdags) een mailtje naar alle betrokken van het team (spelers, 
ouders, leiders) met wetenswaardigheden rondom de eerstvolgende wedstrijd. 

• Een Hector twitteraccount met bijv. uitslagen. 

• Een Hector-facebook pagina. 

• De Hectorrevue kan tekst van deze media halen. 
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Bijlage 1 Taken en verantwoordelijkheden 

In deze bijlage wordt nader ingegaan op gewenste profielschetsen van kader binnen de 
jeugd. Tevens worden in een aantal gevallen taken beschreven bij een betreffende rol. 
 
Algemene uitgangspunten: 

• De jeugdafdeling staat achter het jeugdbeleidsplan van s.v. Hector. 

• Betrokkenen bij de jeugdafdeling hebben affiniteit met s.v. Hector. 
 
Jeugdbestuur 

• Moet visie kunnen formuleren. 

• Moet doelstellingen kunnen opstellen en bewaken. 

• Moet richting kunnen geven aan de jeugdafdeling. 

• Heeft goede communicatieve eigenschappen. 

• Moet kunnen organiseren. 
 
VTZ 

• Moet technisch voetbalplan kunnen opzetten en uitdragen. 

• Heeft mensenkennis. 

• Heeft goede communicatieve eigenschappen. 

• Adviseert trainers en begeleiders over trainingsopbouw, trainingsinhoud en coaching van 
spelers. 

• Laat zich informeren over de ontwikkeling van spelers en teams. 

• Fungeert als contactpersoon voor ouders, spelers en jeugdkader. 

• Speelt rol in jeugdkadervergaderingen. 
 
Trainer 

• Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling het team. 

• Moet invulling kunnen geven aan de trainingen. 

• Geeft advies aan het VTZ. 

• Kent de kanjerafspraken en houdt zich daaraan. 
 
Begeleider 

• Is verantwoordelijk voor de spelers uit het team. 

• Stelt een competitie, was-, rij- en schrijfschema 

• Houdt de prestaties van het team bij. 

• Is mede verantwoordelijk voor goed gebruik van materialen. 

• Zorgt voor het correct uitdragen van de goede naam van s.v. Hector. 

• Draagt zorg voor voldoende spelers bij wedstrijden. 

• Vult wedstrijdformulieren in. 

• Beheert, indien van toepassing, de spelerspassen. 

• Kent de kanjerafspraken en houdt zich daaraan. 
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Bijlage 2  Jaarkalender 

 
Tijd Activiteit Voor wie? Door wie? 
Voor begin competitie Maken en uitreiken 

was-, rij- en 
schrijfschema 

Spelers en ouders Jeugdkader 

Augustus Open Dag Nieuwe leden commissie Open Dag 
Augustus/September Start 

najaarscompetitie 
  

1ste thuis wedstrijd Bijeenkomst 
jeugdkader, spelers 
en ouders 

Spelers en ouders Jeugdkader 

September  Voorlichting 
jeugdkader 

Jeugdkader Jeugdbestuur + VTZ 

    
November Smokkeltocht Spelers JAC 
Eind november Sinterklaas F jeugd en welpen JAC/sinterklaas/zwarte 

piet 
December Anti-knal actie Gehandicapten Team: spelers en 

jeugdkader 
Januari Playback show Hectorianen Team: spelers en 

jeugdkader 
Januari/februari zaalvoetbaltoernooien E- en F-teams VTZ 
Februari Begin 

voorjaarscompetitie 
  

    
Mei Einde competitie   
Mei /juni Ouder/kindwedstrijd Ouderen/kinderen Jeugdkader 
Mei/juni  Dikkers toernooi + 

Nijenhuistoernooi 
Welpen t/m A-
teams 

Toernooicommissie 

Juni Jeugdkamp F- en E-teams JAC i.s.m. teams 
Voor schoolfeest Bekend maken 

voorlopige indeling 
volgend seizoen 

Spelers VTZ 
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STAP 1 
Als leidinggevende signaleer je iets 
verontrustends, je maakt je zorgen om 
het kind 

STAP 2 
Je informeert bij je medeleiding of zij 
jouw zorgen delen en/of zij dezelfde 
signalen zien. 

STAP 3 
Je informeert je teamleider, jij en de 
teamleider informeren de 
groepsbegeleider of bij zijn afwezigheid 
de groepsvoorzitter of anders de 
vertrouwenspersoon. 

STAP 4 
De groepsbegeleider toetst de signalen. 
De groepsbegeleider en/of de 
teamleider praat met het kind en/of 
ouders. Indien er een goede reden is om 
dit gesprek niet te voeren, ga dan naar 
STAP 5. 

Bewaar je verslag en houdt de 
situatie in de gaten. Spreek af wie 
initiatief neemt om de situatie te 
evalueren. Laat de evaluatie na 
ongeveer 3 maanden plaatsvinden 

STAP 5 
Het vermoeden blijft bestaan ook 
na gesprek met ouders en/of kind 
zelf. Neem contact op met het 
AMK. 

STAP 6 
Blijf betrokken en doe zo nodig een 
nieuwe melding, indien er nieuwe 
feiten zijn. 

Bijlage 3  Stappenplan bij verontrustende signalen 

 
 
 
 

JA NEE 

Indien je medeleiding dit niet 
herkent en je toch twijfelt, meld 
dan je zorgen bij de groepsleider, 
groepsvoorzitter of 
vertrouwenspersoon. Indien (ook) 
zij je zorgen niet delen, kun je 
zelf een adviesgesprek 
aanvragen bij het AMK. 

De groepsbegeleider legt alle 
feiten en waarnemingen 
schriftelijk vast. Zowel wat je ziet 
als wat je bespreekt is belangrijk. 
Dus vanaf de signalen tot alle 
gesprekken. Dit verslagje houdt 
hij voor zichzelf en het team 

Voordat je het gesprek aangaat 
met een kind en/of ouder(s), kun 
je het AMK bellen voor een 
adviesgesprek. Indien je twijfelt of 
jij degene bent die het gesprek 
aan moet gaan of er is 
vermoeden van seksueel 
misbruik, dan kun je dit aan het 
AMK voorleggen. Bij vermoeden 
seksueel misbruik moet je dit aan 
het AMK doorgeven. (Belangrijk 
is dat de details van het misbruik 
als eerste worden verteld aan 
een deskundig, dus houdt je 
gesprek oppervlakkig, stel het 
kind wel gerust.) 

Is er sprake 
van 

vermoeden? 

Bij een vermoeden van 
kindermishandeling: Je kunt in 
naam van de vereniging een 
melding doen bij het AMK (hoeft 
niet persoonlijk). Zij zoeken dan 
verder uit wat er aan de hand is. 
Je moet wel duidelijk benoemen 
dat het om een melding gaat. Het 
verslag kun je, indien gewenst, 
overdragen aan het AMK. 

Ga niet zelf verder in gesprek 
met ouders, ga het niet zelf 
oplossen. Sportverenigingen 
zijn vrijwilligersverenigingen. 
Laat de hulpverlening aan 
derden over! 


