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Samenvatting 
Dit jeugdbeleidsplan zal leiden naar meer betrokkenheid bij GVV’63 en daarnaast het niveau van 
onze jeugd geleidelijk naar een hoger niveau brengen. Het behouden van onze eigen talenten, en 
uiteindelijk een 1e team dat door eigen jeugd (80%) een stap maakt naar minimaal de 2e klasse 
in 2025. Het plan dient als basis voor de opleiding van onze jeugd in de komende jaren. Het is van 
belang dat de aangenomen beleidspunten op voetbaltechnisch gebied door iedereen aan de 
voorkant gedragen wordt, en dat ze op de afgesproken manier worden uitgevoerd. 
 
Waar staan we voor: GVV’63 jeugd prestatiegericht sport laten beleven met bijzondere 
aandacht voor plezier. 
Waar gaan we voor: Professionaliseren jeugdopleiding, verhogen kwaliteit opleiding en meer 
inzicht in onze jeugd en hun talenten. Te allen tijde moet alle jeugd “gelijkwaardig” worden 
behandeld en opgeleid. 

Opleiden van de jeugd: 

Het (beter) leren voetballen van (jeugd)spelers gebeurt dicht bij het voetballen. 
Bij het leren voetballen worden bij GVV’63 worden drie fasen onderscheiden, afhankelijk van 
leeftijd: 
 
1. JO7 t/m JO12 (De fundatie): leren omgaan met de bal in basisvormen 
2. JO13 t/m JO15 (De constructie): beheersen eigen bewegingen en streven om te winnen als 
team.  
3. JO16 t/m JO19 (De afbouw): wedstrijdgericht getraind. 
 
Elke leeftijdsgroep heeft zijn specifieke kenmerken waarvan leiders en trainers op de hoogte 
moeten zijn. Trainingen zullen hierop aansluiten; een methode is het gebruik van bouwstenen:  
 

 Technisch: Beheersen van de bal 
 Tactisch: Beheersen van het spel 
 Fysiek: Conditionele en lichamelijke ontwikkeling 
 Mentaal: Sociale ontwikkeling als voetballer op diverse gebieden 
 Team(building): Deel uit willen maken van een groep, omgaan met hiërarchie in een 

team, gezamenlijke doelen en motivatie 
 
In de visie van GVV’63 op jeugdvoetbal ligt de nadruk op het beter maken van de individuele 
speler. Er is aandacht voor talentontwikkeling, door af te wegen om spelers eerder door te 
schuiven of juist dispensatie te verlenen. In de toekomst wil GVV63 hier nog meer nadruk op 
leggen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in opleiding tussen jongens, meisjes of het niveau. 
Naast de leeftijdsgroepen wordt er gewerkt met spelprincipes welke de jeugd meekrijgt. 
Hierdoor zal er een eenduidige speelstijl ontstaan en weet elke speler wat er wanneer van hem 
wordt verwacht. De speelwijze (opstelling) is in zijn geheel ondergeschikt aan de spelprincipes. 
 
Wedstrijden zijn een leermoment. Aandacht voor de techniek (het individu), waarbij ieder 
individu recht heeft op evenveel speeltijd en dus leermomenten. Vanaf de 3e fase laat GVV’63 het 
aan de trainers om te bepalen hoelang iemand speelt, maar in ieder geval minimaal 1 helft.  
Trainers en leiders hebben een coachende functie in de opleiding, waarbij men rekening houdt 
met de leeftijdsgroep. Het coachen moet er op gericht zijn om de spelers te laten leren en niet 
hoofdzakelijk op winst of verlies. De basis van de coaching binnen GVV’63 is te allen tijden 
positief met inachtneming van binnen de club geldende normen en waarden. Van een GVV’63 
coach mag worden verwacht dat hij/zij: 
 

 Structuur aanbrengt (afspreken en uitspreken) 
 Stimuleert (positief aanmoedigen en uitspreken waardering (complimentjes) 
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 Individuele aandacht heeft (aanpassen aan niveau en erkenning als persoon) 
 Regie overdraagt aan het team (leren zelf nadenken, meer open vragen, laten nadenken) 

Selectiebeleid: 

De jeugd coördinator maakt een teamindeling in overleg met trainers en leiders. Deze wordt 
voorgelegd aan de TC jeugd. Deze maakt de uiteindelijke beslissing, zijn verantwoordelijk voor 
het uitdragen van de teamsamenstellingen en het uitleggen van de gemaakte keuzes (middels de 
betrokken coördinator). Wanneer dit invloed heeft op een speler worden ouders en speler tijdig 
geïnformeerd, in ieder geval tijdig voor het einde van het seizoen. De TC jeugd stelt de teams 
waar mogelijk vast voor het gehele seizoen. 
 
Punten voor selectie: 

1. Leeftijd is bepalend voor het indelen van de teams. GVV’63 streeft naar een opleiding 
met een minimaal aantal dispensatie spelers. 

2. Bij 2 of meer teams in een leeftijdscategorie wordt er in overleg met de coördinatoren en 
trainers op basis van kwaliteit en intrinsieke motivatie een teamsamenstelling gemaakt) 

3. Sociale aspect wie speelt er al lang met wie of spelen graag bij elkaar. 
 
Onder- of overbezetting van het team kan ook bijdragen aan keuzes voor teamindelingen: 
Bij onderbezetting zal het team worden aangevuld vanuit een mogelijk 2e team in de 
leeftijdscategorie, en anders vanuit het hoogste team in een jongere leeftijdscategorie. De 
trainers zijn hiervoor verantwoordelijk, met specifieke aandacht voor de individuele speler. 
Bij overbezetting zullen nieuwe leden wel trainen met een team, maar geen wedstrijden spelen. 
Verder wordt er gedurende het seizoen niet/nauwelijks gerommeld aan de samenstelling van het 
team. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

De TC jeugd is verantwoordelijk voor alle zaken die spelen binnen de jeugdafdeling van GVV’63. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de plannen voor de jeugd en het creëren en 
behouden van draagvlak. Een belangrijk onderdeel van de TC jeugd zijn de coördinatoren, zij 
functioneren als contactpersoon voor trainer, spelers en ouders. Alle taken en 
verantwoordelijkheden zijn terug te vinden in het technisch jeugdbeleidsplan. 

Standaard afspraken trainers en spelers:  

 Plezier staat voorop en daarna presteren met als doel beter te worden 
 Trainingen zijn verplicht 
 Indien je niet kan komen trainen dien je je altijd, zo vroeg mogelijk (telefonisch) zelf als 

speler af te melden bij de trainer met een reden van afmelding. 
 Het dragen van scheenbeschermers is verplicht 
 Douchen na de wedstrijden/trainingen is verplicht, (bij de jongere jeugd is uitzondering 

bij trainingen douchen nog een mogelijkheid) 
 Alle spelers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van materialen van de club en gaan 

hier zorgvuldig mee om. 
 Gebruikte spullen worden door alle spelers opgeruimd (of door de weekdienst indien 

vastgesteld) 
 Wij zijn allemaal op tijd aanwezig op het trainingsveld en voor aanvang van de 

wedstrijden. 
 Niemand gaat voortijdig naar huis zonder zich af te melden bij de begeleiding 
 Eventueel beschikbare kleding van sponsors wordt tijdens de wedstrijddagen gebruikt. 
 Geen gebruik van telefoons in de kleedkamer voor de wedstrijden vanaf 

wedstrijdbespreking tot na de wedstrijd. 
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Randvoorwaarden jeugdbeleidsplan 

Om de continuïteit en de uitvoering van het technisch beleid zoals vastgelegd in het jeugdplan te 
waarborgen, zal de organisatie aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: 

 De technische commissie jeugd/coördinator moet de uitvoering van het technisch beleid 
door trainers en begeleiders coördineren, controleren en eventueel corrigeren. 

 De technische commissie jeugd  moet zorgen dat ze de voorwaarden creëert, die het de 
trainers en begeleiders mogelijk maakt het technisch beleid uit voeren. 

 De club zal moeten investeren in scholing/begeleiding van trainers en leiders. 
 Trainers, leiders en bestuursleden moeten zich kunnen vinden in het jeugdplan en het 

vastgestelde beleid.  
 Het jeugdbeleidsplan wordt tijdens de overlegmomenten altijd als uitgangspunt 

genomen. 
 Alle nieuwe medewerkers van de jeugdafdeling dienen bij hun aanstelling een exemplaar 

van het jeugdbeleidsplan evenals de welkomstbrief te ontvangen.  
 
In overleg met bestuur stelt de technische commissie jeugd  een budget vast per team. Hiermee 
wordt geïnvesteerd in materiaal, uitstraling, trainer/assistent trainer en teambuilding: 
 

 De materialen per team, denk aan ballen, hesjes en pionnen. 
 Vanuit het teambudget wordt er een maximum bedrag vrijgemaakt voor opleiding van 

trainers. 
 Elke trainer en assistent trainer krijgt een (winter-)jas en polo met de tekst ‘jeugd 

GVV’63’. Deze kleding dient door alle trainers op wedstrijddagen gedragen te worden. 
 Elke jaar wordt er een teambudget beschikbaar gesteld. Hiermee kan naar eigen inzicht 

een activiteit worden georganiseerd wat een bijdrage levert aan teambuilding en 
teamontwikkeling. 

 
GVV’63 vindt het belangrijk dat de jeugd betrokken is bij de club en ook een bijdrage levert. Dit 
houdt in dat de JO16 t/m JO19 wedstrijden gaat fluiten of assisteert als grensrechter. Jongere 
jeugd wordt geacht regelmatig deel te nemen aan diverse geld inzamelingsacties. 

Communicatie: 

Eerlijk en transparant communiceren met jeugdteams, betrokken ouders, trainers en 
vrijwilligers is van enorme waarde. Er zijn verschillende communicatie momenten of middelen 
beschikbaar, denk daarbij aan (team-)bijeenkomsten en diverse groepsapps voor trainers, 
technische commissie jeugd etc. 

Normen en waarden voor de jeugd: 

Normen en waarden zijn vertaald in een flyer; scoren bij GVV’63. De basis om te scoren (goed te 
presteren) bij onze club is je te conformeren aan de uitgangspunten op deze flyer. Het uitdragen 
van de normen en waarden aan leden en niet leden of om hierop te wijzen of aan te spreken is 
aan ons allemaal. 


