Beleidsplan
vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys
(Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014
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1.

Inleiding

Dit beleidsplan opgesteld in 2003, en voor het laatst herzien in 2014.

2.

Doelstelling
De jeugdleden van VV Schoonebeek en Weiteveense Boys met en tegen
leeftijdsgenoten te laten voetballen
Het behouden en aantrekken van jeugdspelers (betrokkenheid vergroten)
Plezier in voetballen behouden
Het ontwikkelen van de jeugdspelers (opleiden)
Goede doorstroming naar de senioren op alle niveaus, dit is essentieel
voor het voortbestaan van beide verenigingen
A-junioren meer prestatiegericht laten voetballen voor een betere
doorstroming naar de hogere senioren elftallen

3.

Ledenaantallen/elftalindeling

Het leden aantal per leeftijdscategorie zal jaarlijks wijzigen, dit heeft invloed op het
samenstellen van de teams. Bij meerdere teams in 1 categorie wordt in principe de
indeling op sterkte gedaan waar bij de kwaliteit voorkeur krijgt boven de leeftijd van
de betrokken spelers. Bij een indeling op kwaliteit zal gestreefd worden naar een zo
hoog mogelijke klasse indeling


Uitgangspunt is dat men zoveel mogelijk speelt.



Eerst de A, B, C-jeugd indelen en daarna pas de lagere elftallen.
Hierbij is het aanbod van spelers in de desbetreffende leeftijdscategorie
bepalend. Verder zal het een samenspel tussen SWB commissie en
jeugdbestuur/jeugdcommissie moeten zijn. Het gaat om algemeen belang en
daarbij heeft de samenstelling van de SWB-teams geen voorrang.



Zijn er D-pupillen nodig dan is overleg met jeugdcommissie/jeugdbestuur en
ouders noodzakelijk.
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4. Begeleiding/Kader
a. Training
Trainingen zullen beurtelings geschieden op beide terreinen, elk team traint 1 keer
per week in Weiteveen en 1 keer in Nieuw Schoonebeek. Jaarlijks zal bij de planning
van de trainingsschema's hier naar gekeken worden waar welk team traint. Hierover
zal in onderling overleg, in de voorbereiding, afstemming plaatsvinden.
b. Wedstrijdbegeleiding
Kader: streven is om bij elk elftal minimaal 2 personen te hebben als kader, waarbij
gestreefd moet worden om een Weitevener en een Nieuw-Schoonebeker in de
begeleiding te krijgen.
Voorkeur gaat uit naar 1 trainer, 1 leider en 1 grensrechter.
In de eerste plaats de SWB commissie maar uiteraard hebben ook de beide
(jeugd)besturen hierin een inspanningsverplichting!
Indien er geen door de KNVB aangewezen scheidsrechter is, zorgt de vereniging
waar de thuiswedstrijd wordt gespeeld voor een scheidsrechter.
c. Voorwaarden
● Werkschema aanpassen aan competitieschema.
● Bij incorrect gedrag, zullen er door de leiding passende maatregelen
worden genomen. Eventueel in overleg met de SWB-commissie.
Na een half jaar de stand van zaken doornemen.
“Overtreders” worden door trainers/leiders doorgegeven aan
SWB commissie en het bestuur. Niemand anders dan het bestuur is
bevoegd om spelers "te schorsen".
d. Was- en vervoersschema
Aan het begin van de competitie wordt er door de SWB-commissie een was- en
vervoerschema opgesteld, hierbij worden ouders welke een functie binnen beide
verenigingen vervullen, zoals bestuurslid, leider en/of trainer zo mogelijk vrijgesteld.
Dit kan dus inhouden dat overige ouders vaker moeten rijden c.q. wassen.
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5.

SWB commissie

De commissie moet minimaal uit 2 leden van Weiteveense Boys en 2 leden van
Schoonebeek bestaan, voorkeur gaat uit naar personen die deel uit maken van het
jeugd-bestuur c.q. commissie. Mocht dit niet haalbaar zijn dan krijgen ze mandaat
om beslissingen te nemen welke verantwoord zijn binnen de afspraken van de
verenigingen.
Er zal een vast vergaderschema komen waarna alles via de notulen wordt
teruggekoppeld naar de beide verenigingen. De samenwerking zal een vast
agendapunt worden op vergaderingen van beide (jeugd-) besturen.
Er zal minimaal 2 maal per jaar een overleg plaatsvinden tussen de commissie en
een afvaardiging van beide hoofdbesturen.
Er zal minimaal 4 maal per jaar overleg met SWB-commissie en het complete SWB
kader plaatsvinden.

6.

Competitie

De thuiswedstrijden worden per team wisselend gespeeld op het terrein van
Weiteveense Boys en Schoonebeek. Het team dat voor de winter in Weiteveen
speelt, speelt na de winter in Schoonebeek en anders om. Er zal gekeken worden
dat het team per kalenderjaar, dus niet competitiejaar op hetzelfde terrein speelt. Van
dit laatste kan afgeweken worden indien er andere teams ingedeeld worden.
De aanvangstijd voor de thuiswedstrijden is voor alle teams vastgesteld op 13.00 uur
of 15.00 uur.
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7.

Overgang naar de senioren

Het kan voorkomen dat jeugdleden gevraagd worden mee te spelen in
seniorenelftallen. Hierbij zullen de volgende regels gehanteerd moeten worden.
a. Algemene regels
-

-

-

-

Jeugdspelers kunnen alleen voetballen bij de vereniging waarvan men lid is.
Tevens moeten de spelers fysiek in staat zijn om mee te kunnen voetballen
en goedkeuring van de ouders is ook een vereiste.
Bij het doorstromen of incidenteel meedoen zullen wel de KNVB-regels met
betrekking tot de minimale leeftijd in acht moeten worden genomen.
Het vragen van jeugdspelers moet altijd via de trainers/leiders lopen, spelers
worden niet rechtstreeks benaderd.
Leiders/trainers van het betreffende jeugdteam houden bij welke spelers
wanneer en in welk seniorenelftal hebben meegespeeld.
Jeugdspelers die stoppen met voetbal op zaterdag (bv werk, studie o.i.d.)
worden standaard niet structureel toegelaten tot de seniorenelftallen. Per
geval kan een heroverweging plaatsvinden en moet dit met de SWBcommissie en het bestuur van de betreffende vereniging worden overlegd.
Toepassen van jeugdspelers mag alleen wanneer alle mogelijkheden binnen
de andere seniorenelftallen redelijkerwijs zijn benut, door bv binnen de
seniorenelftallen te schuiven en/of spelers meerdere wedstrijden te laten
voetballen.
Het belang van het eigen SWB-team heeft prioriteit boven het eventueel laten
meevoetballen bij een seniorenelftal. Het mag dus niet ten koste gaan van de
SWB-wedstrijden en trainingen. Alleen voor het eerste elftal kan hierop een
uitzondering worden gemaakt.
Een jeugdspeler binnen de SWB wordt naar leeftijd ingedeeld. Een speler die
bij een tekort bij een hoger team wordt ingedeeld, blijft t.a.v. de regels binnen
dit beleidsplan, een speler binnen zijn leeftijdscategorie.
b. A spelers naar seniorenelftallen

-

-

A-spelers mogen in alle seniorenelftallen meevoetballen.
A-spelers mogen alleen structureel naar het eerste elftal, deze structurele
overplaatsing mag nooit de wedstrijden van de A’s in gevaar brengen. De
beslissing of een speler structureel overgaat naar het eerste elftal, gaat altijd
in overleg met de trainer/leider van het A-team, leden van de SWB-commissie
en betreffend bestuur.
Het incidenteel toepassen van A-spelers bij de senioren moet zo breed
mogelijk over de A-junioren verspreid worden.

6

c. B spelers naar seniorenelftallen
-

-

B-spelers mogen alleen incidenteel meevoetballen in seniorenelftallen
wanneer het echte noodzaak is. Incidenteel is een aantal keren per seizoen,
zodat de noodzaak tijdelijk kan worden opgelost.
B-spelers mogen alleen incidenteel meevoetballen wanneer alle
mogelijkheden met de A-spelers benut, of niet voorhanden zijn.

d. Pupillen naar SWB
-

-

8.

Van D’s naar C’s mag structureel wel. Dit bij voorkeur naar oudste leeftijd
(kwaliteit en fysieke gesteldheid moet ook zeker meegenomen worden).
Overgang van pupillen naar de C’s gaat altijd in overleg met de betreffende
jeugdcommissie, SWB-commissie en de ouders.
Is er incidenteel eens een keer een speler nodig dan moet er overleg plaats
vinden tussen de betreffende leiders en ouders.

Diversen
a. Kleding

De werkgroep heeft gemeend de clubkleuren van beide verenigingen (groen en rood)
te combineren in het nieuwe tenue.
Het streven is om alle SWB-teams in dit uniforme tenue te laten spelen.
Bij het uitblijven van sponsoring zullen de kosten van de kleding door de beide
verenigingen gedragen worden.
b. Naam
De jeugdleden spelen onder de naam SJO-SWB (Samenwerkende Jeugd
Organisatie Schoonebeek/Weiteveense Boys).

c. Kosten
Beide verenigingen betalen per jeugdlid naar rato een bedrag voor de gemoeide
kosten voortvloeiend uit de samenwerking
Er komt een gezamenlijke kas, waarin beide verenigingen een bedrag storten. De
penningmeester van de commissie trekt t.z.t. bij beide penningmeesters aan de jas
indien de kas bijgevuld dient te worden.
Reguliere uitgaven kunnen door de commissie gedaan worden, voor substantiële
bedragen zal een accorderen van de hoofdbesturen nodig zijn.
Alle teams hebben recht op “zakgeld”.
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d. Contributie
De contributie wordt per vereniging geregeld.

e. Voetbalactiviteiten binnen de vereniging
Wanneer er binnen één van de verenigingen het plan is om bepaalde jeugdvoetbal
activiteiten te organiseren (bv grote toernooien en jeugdvoetbal onder de 23) waarbij
alleen gebruik wordt gemaakt van eigen (binnen de vereniging) spelers, dienen deze
plannen kenbaar te worden gemaakt bij de SWB-commissie.

f. Communicatie
SWB-jeugdleden worden door eigen vereniging geïnformeerd m.b.t.
voetbaltechnische zaken. D’s die naar de C’s gaan, moeten ingelicht worden over de
regels rondom SWB door de SWB commissie.
g. Boetes
Boetes (gele / rode kaarten) worden door de betreffende spelers zelf betaald.

h. Materiaal
Aan het begin van het seizoen krijgt elke leider/trainer materialen (dit van de
vereniging waar de wedstrijden de eerste competitiehelft gespeeld worden). Daar
moeten ze het hele seizoen mee doen. Deze materialen kunnen bij de aangewezen
materiaalbeheerders van beide verenigingen gehaald worden.

Trainingsmateriaal is voorhanden op betreffende trainingslocatie
g. Blessures
Blessurebehandelingen gebeuren bij de eigen verenigingen.
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