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JEUGDVOETBAL BELEIDSPLAN RKDSO / DEV-ARCEN 

Aanleiding 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  

Echter, in onze snel veranderende samenleving is het lastig om jeugd te blijven motiveren om te blijven 

voetballen, alsook lid te blijven van de vereniging. Daarom wordt binnen het beleid prioriteit gegeven 

aan het jeugdvoetbal. 

Uitgangspunten om tot de realisatie van dit jeugdvoetbal beleidsplan voor RKDSO/DEV-Arcen te komen 

zijn: 

1) Resultaten “Droom-“ en “Spiegelsessie”, ondersteund door de KNVB, zie appendix 1. 

2) Prognose bevolkingsontwikkeling Arcen, Lomm, Velden, zie appendix 2. 

3) Het (nog) niet aanwezig zijn van een allesomvattend jeugdvoetbal beleidsplan binnen de 

beleidsperiode 2017-2022, voortvloeiend uit het beleidsplan 2012-2017, zie https://www.dev-

arcen.nl/downloads/beleidsplan 

 

Samen met leden van de Jeugdcommissie, Technische commissie, Bestuur en Beleidscommissie is dit 

concept Jeugdvoetbal beleidsplan RKDSO/DEV-Arcen tot stand gekomen.  

Dit concept zal met het volledige jeugdkader besproken worden, alvorens het in de ledenvergadering 

van RKDSO en DEV-Arcen gepresenteerd zal gaan worden. 

Dit plan is nu nog een “concept”. De komende maanden zullen de hoofdlijnen en acties, voortkomend 

uit dit plan, verder uitgewerkt en opgezet worden, met als ingangsdatum start seizoen 2019-2020! 

 

Missie 
 

Onze missie is jongens en meisjes met plezier te laten voetballen, waarbij de gezondheid en  

ontwikkeling van ieder individu op zijn/haar eigen niveau centraal staat. 

Tevens dienen randvoorwaarden uitstekend verzorgd te zijn, zodat men zich thuis voelt bij de 

vereniging, resulterend in grote participatie en lange betrokkenheid bij de vereniging. 

Het toetreden tot onze jeugdafdeling voor jeugdspelers alsook jeugdbegeleiders is laagdrempelig en 

voor iedereen toegankelijk. 

 

Visie 

De reeds bestaande (voetbal technische) visie “creatief van speels naar functioneel”, zie 

https://www.dev-arcen.nl/wp-content/uploads/2018/06/technisch_beleidsplan_dev-dso_2012-

2017.pdf , zal (gedeeltelijk) aangepast gaan worden, waarbij het accent zal liggen op de jeugd JO07, 

JO09, JO11 en JO13. 

 

https://www.dev-arcen.nl/downloads/beleidsplan
https://www.dev-arcen.nl/downloads/beleidsplan
https://www.dev-arcen.nl/wp-content/uploads/2018/06/technisch_beleidsplan_dev-dso_2012-2017.pdf
https://www.dev-arcen.nl/wp-content/uploads/2018/06/technisch_beleidsplan_dev-dso_2012-2017.pdf
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Gesprekken met IVO i.v.m. eventuele samenwerking in de jeugd zullen gestart worden om team-

aantallen per leeftijdsgroep(en) te kunnen blijven waarborgen in de toekomst, gezien de prognose 

bevolkingsontwikkeling. 

 

Kernwaarden 

Iedere jeugdspeler beleeft plezier aan het voetbalspel en kan zich ontwikkelen in het voetbal.  

Een ieder is gelijkwaardig en wordt met respect en fatsoen behandeld. 

Verder staan betrokkenheid, participatie en gezelligheid hoog in het vaandel. 

Geweld, drank, drugs, privacy- en social media schendingen worden niet getolereerd. 

 

Doelstellingen 

Aan de volgende doelstellingen zal voldaan dienen te worden: 

1) 1e elftal is een stabiele 4e klasser, waarbij elk jaar minimaal 2 jeugdspelers doorstromen naar de 

selektie. 

2) Binnen elke leeftijdsgroep kunnen idealiter ≥ 2 teams gevormd worden. 

3) Elk team heeft 1 trainer en 1 begeleider. 

4) Opzetten Samenwerkende Jeugd Organisatie (SJO) tussen RKDSO en DEV-Arcen  

(dit dient vóór 15-mei aan de KNVB doorgegeven te worden). 

5) Opzetten/in stand houden handboek jeugdtrainers. 

6) Opzetten/in stand houden handboek begeleiding. 

7) Jaarlijks met meisjes/dames commissie team-indelingen bekijken m.b.t. mix-team of meisjes-

team. 

8) Selectie-spelers assisteren/ondersteunen trainingen en overige jeugdactiviteiten. 

9) Uitvoeren exit-analyse per individueel gestopt jeugdlid. 

10) Betrokkenheid ouders/verzorgers bij vereniging verhogen i.v.m. invulling benodigde 

vrijwilligerstaken (bij een team of algemeen bij de vereniging) 

 

De geel-gehighlighte doelstellingen zijn de belangrijkste doelstellingen. 

 

Structuur vereniging 

De samenwerking tussen DEV-Arcen en RKDSO m.b.t. de jeugd wordt versterkt door de samenwerking 

niet meer jaarlijks per team te regelen (bijv. “ST RKDSO/DEV-Arcen JO17-1”), maar door de volledige 

jeugdafdelingen samen te voegen tot een Samenwerkende Jeugd Organisatie (“SJO NAAM JO17-1”). 

Daarvoor moet er een contract gemaakt worden voor minimaal 3 jaar. 

De “SJO NAAM” wordt dan gezien als vereniging.  
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De jeugdleden blijven lid van de eigen vereniging. 

 

Om het jeugdvoetbal beleid in de praktijk te brengen, dient de structuur van de “vereniging” en de 

randvoorwaarden in orde te zijn. 

 

Organogram 

Huidige organogram zal, gezien dit nieuwe beleidsplan, alsook de diverse vacatures, aangepast gaan 

worden. 

Taken en verantwoordelijkheden zullen duidelijk omschreven worden; hierin zal ook de rol van de 

ouders meegenomen worden. 

 

Het streven is naar volgende structuur: 

- “voetbaltechnische zaken” via Technische Commissie naar Trainer(s) 

- “overige zaken” via Coördinatoren naar Leider(s) 

Financiën 

Elk jaar dient de jeugd commissie, technische commissie en commissie materialen gezamenlijk een 

begroting te maken voor de gewenste benodigdheden. 

 

Het betalen van trainer(s), indien voor één of meerdere teams geen (goede) invulling gevonden kan 

worden,  wordt niet uitgesloten; dit zou wel kunnen leiden tot een hogere contributie. 

 

Jaarplanning 

De jeugdcommissie en technische commissie dienen een jaarplanning te maken (na realisatie in één te 

voegen) waarin alle noodzakelijke acties ter realisering van de doelstellingen beschreven staan (wie, 

wat, wanneer, waar). 

Deze jaarplanning dient ruim voor aanvang nieuwe seizoen gecommuniceerd te worden, op de website 

geplaatst te worden, binnen vergaderingen meegenomen te worden en in de kantine opgehangen te 

worden. 

Voetbal-loze periode (in de winter en zomer) dient duidelijk aangegeven te worden; hieraan dient een 

ieder zich te houden. 

Een activiteitenschema tijdens deze voetbal-loze periode dient opgesteld te worden, (gedeeltelijk) 

samen met de SVA. 
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Accommodatie en materialen 

Het is belangrijk dat spelers, trainers, begeleiders, maar ook commissieleden kunnen beschikken over de 

juiste middelen en faciliteiten om hun taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 

Nieuwe leden moeten goed begeleid te worden, met betrekking tot waar ze alles kunnen vinden of met 

vragen terecht kunnen. 

 

Mogelijkheden, m.b.t. zaalhuur en eventueel een kunstgrasveld, zullen onderzocht worden, aangezien 

door weersomstandigheden niet altijd gevoetbald/getraind kan worden. 

 

Communicatie 

Een goede communicatie met alle betrokkenen, intern en extern, is cruciaal.  

Bij interne communicatie gaat het over afspraken, mededelingen en vergaderingen, die binnen de 

vereniging worden vastgelegd (in de jaarplanning). 

Bij externe communicatie gaat het over afspraken, mededelingen en vergaderingen met externe 

partijen, maar in het bijzonder met ouders en andere verenigingen. 

 

Diverse communicatie-instrumenten, zoals website, voetbal.nl, social media en sportlink zullen hiervoor 

geoptimaliseerd dienen te worden. 

Ook zal een jeugdleidersboekje en een informatieboekje voor (nieuwe) leden en ouders 

opgesteld/onderhouden gaan worden, naast een kennismakingsgesprek. 

 

Kaderbeleid 

Een goed kader (veld- en keeperstrainers, leiders, scheidsrechters, jeugdcoördinatoren, leden 

jeugdcommissie en technische commissie) is onontbeerlijk om het jeugdvoetbal beleidsplan te doen 

slagen. 

Taken & verantwoordelijkheden zullen dan ook duidelijk omschreven dienen te worden, en indien 

nodig, aangepast worden. 

 

Een duidelijk plan voor het werven, begeleiden, opleiden, waarderen en behouden van kaderleden 

wordt opgesteld. Het volgen van cursussen/opleidingen/kennisavonden wordt gestimuleerd. 
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Voetbalinhoud 

Hierin worden alle voetbaltechnische zaken behandeld. 

 

Visie op jeugdvoetbal/leren voetballen 

In onze visie op jeugdvoetbal staat plezier voorop.  

Daarnaast, in de juiste balans, zijn individuele ontwikkeling en teamontwikkeling ook belangrijke 

aspecten.  

Per leeftijdsgroep worden de volgende prioriteiten in ontwikkeling aangegeven: 

TEAM DOEL 

Mini-F Beheersen van de bal 

JO-9 Doelgericht handelen met de bal 

JO-11 Doelgericht samenspelen 

JO-13 Spelen vanuit een basistaak 

JO-15 Afstemmen basistaken binnen team 

JO-17 Spelen als een team 

JO-19 Presteren als team in competitie 

 

Visie op het ontwikkelen van de speelwijze 

Uitgangspunt is de speel-intentie en speelsysteem, die het 1e elftal hanteert, en doorgetrokken dient te 

worden naar alle jeugdelftallen vanaf de JO-15. 

 

Qua speelintentie leggen we de nadruk op aanvallend voetbal: veelvuldig balbezit, verzorgde opbouw 

van achteruit en snel druk zetten zijn hierbij belangrijke elementen. 

Qua speelsysteem is binnen RKDSO en DEV-Arcen gekozen voor een tweetal systemen: 

1) 4-3-3 systeem 

2) 4-4-2 systeem: 2.1) middenveld in een ruit 2.2) middenveld in een lijn 

 

Trainingen 

De technische commissie heeft voor trainers van de Mini-F, JO9, JO11 en JO13 een handboek 

uitgebracht ter ondersteuning voor het opzetten/uitvoeren van een zinvolle training, waarbij voldaan 

wordt aan de doelstellingen van dit beleidsplan (zie https://www.dev-arcen.nl/oefenstof en appendix 3.) 

Trainingsduur en -frequentie zijn hierin ook opgenomen. 

Op termijn wordt dit uitgebreid voor JO15, JO17 en JO19. 

Aan goede randvoorwaarden/faciliteiten, zoals ballen, hesjes, doeltjes etc. zal voldaan moeten worden. 

https://www.dev-arcen.nl/oefenstof%20en%20appendix%203
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Op roulatiebasis zullen selectiespelers de trainingen van de jeugd ondersteunen.  

Duidelijk afspraken zullen vastgelegd moeten worden, in geval van calamiteiten: hierbij valt te denken 

aan zware blessures, ongelukjes en extreme weersomstandigheden tijdens trainingen. Het is dus een 

“must” dat tijdens training ten alle tijden een volwassene (met telefoon) aanwezig dient te zijn. 

Halverwege het seizoen wordt geëvalueerd welke speler(s) na de carnaval met een hoger team 1X/week 

(idealiter de 1e training van die week) kunnen meetrainen; dit geldt ook voor de JO19 speler(s), die 

volgend jaar hoogstwaarschijnlijk richting selectie RKDSO c.q. DEV-Arcen gaan. 

Het streven is om trainers elk jaar een nieuwe groep te geven. 

 

Wedstrijden 

Omtrent de organisatie van wedstrijden dient een duidelijk en compleet protocol gemaakt te worden. 

Te denken valt hierbij aan hoe spelers (en ouder als grensrechter) te benaderen, i.g.v. tekort aan 

spelers, vervoerschema uitwedstrijden, wasschema, What’s app groep voor mededelingen, 

wedstrijdmaterialen (ballen, waterzak etc), invullen digitaal wedstrijdformulier etc.  

Voor, tijdens en na wedstrijden dienen vastgestelde fatsoensnormen naar tegenstanders, 

scheidsrechters en ouders in acht te worden genomen. 

Van ouders daarentegen wordt verlangd zich niet met de coaching te bemoeien, en idealiter positief te 

stimuleren. 

 

Begeleiden van spelers 

Ieder kind is anders, met ieder zijn/haar goede en slechte eigenschappen en onvolkomenheden. 

Tevens kunnen er zich situaties voordoen waardoor een kind (tijdelijk) niet goed in zijn/haar vel zit. 

We streven naar een open cultuur, waarbij dit middels de vertrouwenscommissie en/of coördinatoren 

besproken kan worden, zodat trainer(s) en begeleider(s) hier zoveel mogelijk rekening mee kunnen 

houden. Verder is het 1e kennismakingsgesprek natuurlijk al een mogelijkheid om e.e.a. aan te geven. 

In z’n algemeenheid is het streven dan ook dat binnen elk team één iemand verantwoordelijk is voor de 

voetbaltechnische begeleiding (de trainer) en één iemand voor de overige begeleiding (de leider). 
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Selectiebeleid/teamindeling 

 

Bij het selectiebeleid voor de totstandkoming van de diverse teams wordt uitgegaan van de volgende 

criteria: 

- Leeftijd 

- Kwaliteitsniveau 

- > 1 meisje (indien mogelijk) 

- > 1 speler van RKDSO of DEV-Arcen (indien mogelijk) 

- Indien noodzakelijk, bij voorkeur, doorschuiven naar boven 

De technische commissie bepaalt, na overleg met de diverse trainers, de teamindeling. 

De technische commissie bepaalt, in onderling overleg, welk team welke trainer krijgt toebedeeld.  

 

Vóór 1 juni dient de teamindeling (spelers, trainer, begeleider(s)) bekend te zijn; verwachte “discussie-

gevallen” worden vooraf met speler en ouders besproken, voordat de teamindeling gecommuniceerd 

wordt via de website. 

 

Voor het doorschuiven van jeugdspelers naar de senioren zal een duidelijk protocol opgesteld worden, 

zeker w.b. communicatie naar de diverse partijen. 
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Appendix 1: Resultaten “Droom-“ en “Spiegelsessie” 

In 2017 heeft de Beleidscommissie, in samenwerking met de KNVB, een “Spiegel-sessie” en een  “Droom-sessie” 

georganiseerd.  

Tijdens de “Spiegel-sessie” is naar voren gekomen waar we sterk in zijn en waar we ons in onderscheiden. Tijdens de 

“Droom-sessie” is besproken waar we over 5-10 jaar willen staan. 

Resultaten “Spiegel-sessie”: 

 

Resultaten “Droom-sessie”: 

 

Veruit de meeste dromen zijn van toepassing op hoofdcategorie Jeugdvoetbal! 
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Jeugdvoetbal 

⃝ Jeugdtoernooien terug/jeugdactiviteiten (zaalvoetbal); meer voetbal organiseren; evt toptoernooi 

⃝ Meer begeleiding jeugd en senioren 

⃝ voor iedere speler het juiste team beschikbaar (leeftijd/kwaliteit); 2 teams/leeftijdscategorie 

⃝ Hoge kwaliteit jeugdopleiding; duidelijk, toepasbaar technisch beleidsplan; gekwalificeerde jeugdleiders 

⃝ Meer opgeleide jeugdscheidsrechters 

⃝ Keeperstraining voor alle jeugdleeftijden 

⃝ Aandacht voetbal op de basisschool 

⃝ Jeugd zelf iets laten organiseren 

⃝ Toernooien voor niet leden 

⃝ Een ervaren trainer per team voor trainingen en wedstrijden 

⃝ ‘Aandenken’ voor jeugd (vaantjes etc.) 

⃝ Spelers vanaf C B A moeten gemotiveerd worden om naar selectie te gaan 

⃝ Trainingstijden beter afstemmen 

⃝ Jeugd niet te vroeg doorsturen 

⃝ Andere shirts jeugd 

⃝ Betaalde jeugdtrainers 

⃝ Plezier, voetbal voor iedereen, duidelijke indeling, minder prestatiegericht 

⃝ Intensievere, betere samenwerking met RKDSO en evt. IVO, vnl w.b. jeugd 

⃝ Vaste speelplaatsen (voor heel seizoen) 

⃝ Goed georganiseerde jeugd afdeling/commissie 

⃝ Minder trainers en meer leiders 

⃝ Duidelijke doorlopende ontwikkelingslijn van F naar A; goede doorstroming naar senioren 

⃝ Bewegingstrainer 

⃝ Jeugd hoofd opleiding 

⃝ Grote diversiteit trainingen door trainen met verschillende leeftijdsgroepen, zaalvoetbal 

⃝ Uitbreiding voetbalmomenten 

⃝ Gelijk aantal jongens en meisjes 

⃝ Alle meisjes/jongens van Lomm /Arcen voetballen in Arcen 

⃝ Jaar rond jeugd binden/bezighouden evt. in samenwerking met andere verenigingen 
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Appendix 2: Prognose bevolkingsontwikkeling 

Binnen de gemeente Venlo, in het totaal alsook in elke individueel dorp, neemt het aantal jongens en meisjes steeds verder 

af de komende jaren. 

 

 

 

Appendix 3: https://www.dev-arcen.nl/oefenstof  

Op bovenstaande website is veel oefenstof te vinden voor een zinvolle training. 

 

 

 

https://www.dev-arcen.nl/oefenstof
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