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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het jeugdplan van v.v. Rijsoord voor de periode 2022 – 2027. Dit plan is in April 

2022 door het bestuur vastgesteld en biedt de basis voor de jeugdafdeling van de club, 

waarbinnen op dit moment circa 382 jongens en meisjes actief zijn.  

 

Er is gekozen voor een beknopt jeugdplan dat vooral ingaat op de organisatorische aspecten 

van het jeugdvoetbal. Het jeugdplan komt naast het Technisch Jeugd Opleidingsplan(TJO) 

zoals dat eerder voor de periode 2015-2025 is opgemaakt. Een actualisatie van de huidige 

organisatie alsmede ook de belangrijkste aandachtspunten voor de huidige/komende periode 

zijn de belangrijkste veranderingen.  

 

Dit jeugdplan is de rode draad bij het opleiden van de jeugd. Het wordt onder de aandacht 

gebracht om op die manier gestalte te geven aan de voetbalvisie die voor een gedeelte al 

gevormd is, maar nog verder ontwikkeld zal moeten worden. Zowel het Jeugdplan als het 

technisch jeugd opleidingsplan is een groeidocument, dat wil zeggen dat het aangevuld en 

onderhouden moet worden door het bestuur jeugdcommissie, jeugdcoördinator, de trainers en 

leiders. 

 

 

Jeugdvoorzitter v.v. Rijsoord 

September 2022
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INLEIDING 

 
v.v. Rijsoord is een familie vereniging waar ambitie en recreatie hand in hand gaan.  

Wij bieden leden, spelers, vrijwilligers en supporters een sportieve en veilige omgeving 

waar plezier en sportiviteit voorop staan. 

 

Bewegen is gezond, zeker in de buitenlucht. Het beoefenen van een sport is daarbij 

belangrijk in het welzijn van onze jeugd. Aan ons als vereniging de uitdaging om ieder kind 

de juiste begeleiding te bieden om het maximale uit zijn of haar talent te halen. Altijd veilig, 

fair, sportief en vooral met heel veel plezier. Dat vraagt iets van alle betrokkenen bij de club. 

Van het bestuur, de technische staf, teamleiders, vrijwilligers en natuurlijk ook van ouders.  

 

Zonder de gemeenschappelijke inzet is het onmogelijk om alle jeugdleden van v.v. Rijsoord 

de kans te geven om hun (voetbal)talenten te ontwikkelen en hun dromen te vervullen. Alle 

facetten zijn van belang, van hoogwaardige training voor de selectieteams tot het halen van 

limonade voor de allerkleinsten onder ons. Als vereniging zijn we ambitieus en streven we 

naar prestaties op een zo hoog mogelijk niveau. Voor alle kinderen streven we ernaar om 

het maximale uit hun talenten te halen. Spelvreugde en plezier is de basis en staat voor 

iedereen centraal. Niet alleen de hoogste teams zijn voor ons belangrijk. We realiseren ons 

namelijk dat alle jeugdspelers van onze club bouwstenen zijn van de pijlers waar de club op 

rust. Zij zijn de voetballers, supporters, scheidsrechters, bestuurders of overige vrijwilligers 

van de toekomst! 

 
Om dit te bereiken zullen wij moeten gaan opleiden en begeleiden door bijvoorbeeld 

kadercursussen voor jeugdtrainers, interne begeleiding van trainers door gekwalificeerde 

trainers moet de opleiding gestuurd worden. Het doel is middels het TJO de kwaliteit en 

ontwikkeling van de jeugd op een hoger plan te kunnen brengen en met name de kwaliteit 

van de jeugdopleiding te bevorderen. 
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Missie, Visie, Doelstelling 
 

Missie 
1. Jongens en meisjes, prestatief en recreatief, een leven lang binden aan de club, 
2. Doorstroming van jeugdspelers naar selectie elftallen, 
3. Voetbalplezier voor alle jeugdspelers. 

 
 

Visie 
Sportieve voetbalvisie 

1. Sportcultuur, Plezier, gelijke kansen, sportief fanatiek, positieve coaching, collectief vs. 
individueel, ouders, vrijwilligers, 11 spelregels 

2. speelwijze (bijv. dominant/attractief) spelprincipes 
3. Opleiding& ontwikkeling spelers en trainers, scheidsrechters 

 

Doelen 
1. Structuur, organisatie met duidelijke afspraken, plannen en verantwoordelijkheden, 

In dit jeugdplan hebben we alle taken en bevoegdheden opgenomen. Zo ook de planning, 
evenementen en de budgetten die jaarlijks herzien zullen worden. 

2. Plezier, ambitie, leden, instroom/doorstroom senioren, 
Missie visie doelstellingen Jeugdplan. Activiteiten, nieuwsberichten en actief werven in de wijken 
en op scholen. 

3. Overgang naar senioren, van JO19, 
In het Technisch opleidingsplan zal opgenomen worden hoe we talenten maximaal kunnen 
begeleiden naar de selectie elftallen. 

4. Overgang naar selectie # of selectie bestaat uit minimaal% eigen jeugd, 
Zie doel 3, doel van het technisch jeugdopleidingsplan. 

5. Niveau teams, selectie minimaal hoofd/1e klasse 
Doelstelling bepalen met bestuur en hierop het opleidingsplan afstemmen. 

6. Opleiding trainers, pupillentrainer, UEFA c … 
Opgenomen in budget en middelen, behoefte is groot om trainers optimaal te begeleiden. 

7. Opbouw training identiek, 
Alle Hoofdtrainers zullen wekelijks een trainingsplan schrijven en deze aan de trainers sturen. 
 

Alle bovenstaande doelen zullen besproken worden zoals beschreven in het overlegstructuur. Daar waar 
nodig zullen de doelen bijgesteld worden en/of de plannen gewijzigd worden. 
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Organisatie Jeugdafdeling v.v. Rijsoord 
Functieomschrijvingen jeugdafdeling, zie bijlage! 
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Jeugdafdeling & commissies 
 

De jeugdafdeling van v.v. Rijsoord legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de 

vereniging via de Jeugdvoorzitter. De jeugdafdeling heeft de volgende taken en 

verantwoordelijkheden:  
- Het stimuleren van het jeugdvoetbal binnen v.v. Rijsoord e.o., 

- Het uitvoeren/bewaken van dit jeugdplan, inclusief bijbehorende uitvoeringsagenda, 

- Met de Hoofdtrainers per kwartaal evalueren voortgang Technisch Jeugd opleidingsplan,  

- Periodiek (per kwartaal) evalueren van het beleid en de doelstellingen,  

- Aanstellen van medewerkers en vrijwilligers binnen de jeugdafdeling,  

- Communicatie met jeugdleden, ouders/verzorgers en medewerkers/vrijwilligers,  

- Opstellen van de jaarlijkse teamindelingen van de jeugdteams, regelen van dispensaties, waar nodig       

ondersteunen van jeugdcoördinator en trainers/leiders van de jeugdteams,  

- Afstemmen met de ledenadministratie over inschrijven en indelen nieuwe jeugdleden en inschrijving 

jeugdteams bij de KNVB,  

- Actief bijdragen aan de werving en het behoud van jeugdleden voor de vereniging, ook wanneer deze de 

overstap maken naar de seniorenafdeling (selectie, maar óók de lagere elftallen),  

- Contact met de KNVB en andere voetbalverenigingen ten aanzien van ontwikkelingen in het jeugdvoetbal, 

- Organiseren van activiteiten voor de jeugd, zowel voetbal als andere evenementen, en het   

bijhouden/optimaliseren van de draaiboeken, 

- Contacten onderhouden met de welzijnsorganisatie specifiek gericht op de jeugd. O.a. Facet, 0180jong 

- Contacten met scholen uit de wijk voor lokale events. 
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Jeugdafdeling 
De jeugdvoorzitter van de jeugdafdeling is lid van het hoofdbestuur. De jeugdvoorzitter leidt de 

vergaderingen van de jeugdafdeling en vertegenwoordigt de jeugdafdeling (bij officiële 

gelegenheden) binnen en buiten de vereniging, houdt toezicht op het naleven van gemaakte 

afspraken in het hoofdbestuur met betrekking tot de jeugdafdeling en stelt jaarlijks het 

vergaderschema op i.o.m. de jeugdafdeling. Tevens doet de jeugdvoorzitter voorstellen aan het 

hoofdbestuur over aanstelling en vervanging van leden van de jeugdafdeling. Gezamenlijk met de 

Jeugdafdeling en Hoofd jeugdopleiding stellen ze doelen en evalueren ze per kwartaal de 

vorderingen. 

 

Technische Jeugdafdeling 
De technische afdeling van het jeugdvoetbal is verantwoordelijk voor de sturing, actueel houden en 
bewaken van het Technisch Jeugd Opleidingsplan. De Hoofd Jeugdopleiding zal gezamenlijk met 
de Jeugdafdeling jeugdbeleid en budgetten bespreken en vaststellen.  

De technische jeugdafdeling zal zich voornamelijk bezig houden met; 
- Teamindeling   - Wekelijks trainingsplan alle leeftijden 

- Oefenwedstrijden   - Doorschuiven van talenten  

- Jeugdtoernooien   - Coaching van trainers alle elftallen 

- Start trainingen   - Opleidingsplan/ behoefte 

 

Materiaal/Middelen 
Bovengenoemde doelstellingen kunnen op termijn bereikt worden voor de selectie en niet 
selectieteams met de volgende middelen:  
- Een goede organisatie;  
- Een goed samenwerkend technisch en organisatorisch kader;  
- Gekwalificeerde trainers (minimaal voor de selectieteams);  
- Goede trainingsaccommodatie en trainingsmateriaal;  
- Een technisch plan, oefenstof en regels per leeftijdscategorie;  
- Voldoende budget om bovenstaande middelen te financieren.  

 
Jeugd Activiteiten & Evenementen 

Door onze Jeugd commissie 
Binnen de jeugdafdeling worden er diverse activiteiten en evenementen georganiseerd. Dit zijn 
zowel voetbal- activiteiten (zoals voetbal toernooien en gast trainingen/ clinics ed) als niet-
voetbalinhoudelijke activiteiten ter bevordering van de saamhorigheid en gezelligheid binnen de 
club.  
Voorbeelden hiervan zijn: 
- Het Sinterklaasfeest    - Open dagen 

- Het Kerstfeest    - Jeugdvoetbaldagen 

- Zaalvoetbal toernooi    - Kleding 

- Het jeugdkamp     - Penalty bokaal 

- De Grote Club Actie    - Jeugdspeler van het jaar 

- De huldiging van de kampioenen  - Pupil v/d week 
- Rabobank clubsupport actie 
 

Diverse extra activiteiten door het jaar heen. Door initiatieven vanuit de JC. En ook activiteiten waar 
wij voor worden gevraagd door externe organisaties. 
 
Er is een vaste afvaardiging van de jeugdcommissie in het jeugdbestuur. Veel vrijwilligers 
ondersteunen deze commissie bij verschillende activiteiten. Tevens is de activiteiten en 
evenementen commissie binnen de jeugdafdeling in nauw contact met het team vrijwilligerszaken 
welke vanuit het hoofdbestuur gefaciliteerd wordt. 
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Jeugd Home 
Door onze vaste vrijwilligers Mariette en Sjaan worden alle jeugdleden wekelijks welkom geheten.  
 
Dit jeugdhome hebben we recent verbouwd met de opbrengsten van de Grote Club Actie. Sjaan 
zorgt iedere week voor drankjes voor alle kinderen en deelt wat lekkers uit na de training. Haar man 
heeft jaren ons terrein netjes gehouden. Wij zijn dit echtpaar hier heel dankbaar voor en hopen nog 
jaren gebruik te mogen maken van de tijd en energie.  
 
Het jeugdhome wordt gebruikt voor na en tijdens de wedstrijden voor scheidsrechters en 
spelbegeleiders. Ook coaches en trainers kunnen hier koffie en thee halen. Kinderen kunnen komen 
spelen, zijn welkom om even met elkaar te praten of een spelletje te spelen.  
 
Het Jeugdhome kan ook gebruikt worden voor team activiteiten. Dit kan in overleg met Sjaan.  
 
Alle nieuwe leden worden ontvangen door onze gastvrouw Mariette van Den Hoek. De gastvrouw 
begeleid onze nieuwe voetballers naar hun teams en staat klaar voor raad en daad. Alle leden die 
lid willen worden kunnen zich ook aanmelden bij Mariette via email. Kinderen die wij nog niet 
kunnen plaatsen, zet zij op de wachtlijst. Wij hanteren momenteel een ledenstop tijdens de start van 
seizoen 2022-2023.  

 

Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor het voortbestaan van onze mooie voetbalvereniging. Of je de 
club wil helpen als trainer, begeleider, scheidsrechter, kantine, schoonmaak of klusjes alles is 
evenzo belangrijk om voor de kinderen een geslaagd en sportief seizoen te hebben. 
 
Maar zoals elk seizoen komen we flink wat vrijwilligers te kort, wat kunnen wij als club doen om de 
ouders, broers of zussen meer betrokken te maken bij de voetbalclub?  
 
Wat kunnen wij binnen vv. Rijsoord doen? 
Alle ouders/familieleden vragen om een vrijwilligersbijdrage, bijvoorbeeld; 
- Iedere gezin (ouder/familielid) is verplicht iets te doen voor de vereniging min. 2 dagen, 
- Begeleiding geven indien men twijfelt of ze een bijdrage kunnen leveren, 
- Verplicht wedstrijden fluiten vanaf 15 jaar (max 2 wedstrijden per seizoen) 

  
Taken/behoefte; 
Elftal; Trainer, begeleider, scheidsrechter, vlaggen,  
Overig;  Kantine, kantine onderhoud, schoonmaak, onderhoudsklussen, terreinonderhoud, 
 
Wat wij je bieden? 
Een uitdaging! Een uitdaging om een stukje verantwoordelijkheid op te pakken als vrijwilliger bij de 
grootste, ambitieuze en nog steeds groeiende voetbalvereniging van Ridderkerk en omgeving. Er is 
voldoende ruimte om zelf inhoud te geven aan taken. Meestal zijn er wel wat spelregels waar we als 
vereniging rekening mee moeten houden. Maar je kunt er zelf heel veel van maken. Saai? Hoe kom 
je erbij? Je weet niet wat er allemaal te doen valt! Spannend? Soms wel ja, maar er wordt veel 
gewerkt in teamverband en is er altijd wel iemand met veel ervaring waar je op terug kunt vallen. 
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Budget  
 
Om onze Missie, Visie en doelen te bereiken zal een onderbouwd 

budgetplan opgemaakt worden. 

 

In dit budgetplan zullen kosten opgenomen worden die nodig zijn om 

de groei en voortgang van de vereniging te borgen. 

Denk hieraan; 

 

Note; Deze copy bevat geen details van het budget. Het budget wordt beheert door de jeugdcommissie 

en gecontroleerd door het bestuur. Voor vragen neem contact op met de jeugdvoorzitter. 
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Overleg & Communicatie 
 

Het is belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven, om zaken onderling te regelen en in te spelen 

op veranderende situaties op de sportvelden. 

 
Overlegstructuur 

 
Overleg Deelnemers Frequentie Onderwerpen 

Jeugdafdeling Jeugdvoorzitter 
Algemene zaken 
Hoofd jeugdopleiding 
Leeftijd coördinatoren 
PR/ Communicatie 

1 x per maand Jeugdbeleid 
Organisatie 
Doelstellingen 
Jeugdopleiding 
Materialen/middelen 
Financiën 
Jaarkalender 
Communicatie 

Hoofdtrainers 
overleg 

Hoofd jeugdopleiding 
Hoofdtrainers 

4 x per jaar Jeugdopleiding 
Doelstellingen 
Materialen/middelen 
Ontwikkeling spelers 

Technische 
commissie 

Bestuurslid TZ 
Hoofd jeugdopleiding 

1 x per maand Jeugdopleiding 
Doelstellingen 
Organisatie 
Ontwikkeling spelers (bovenbouw) 

Jeugdkader plenair Hoofd jeugdopleiding 
Hoofdtrainers 
Trainers 
Leeftijd coördinatoren 
Begeleiders 

2 x per jaar Jeugdplan 
Doelstellingen 
Specifieke onderwerpen 

Jeugdkader alle 
leeftijdsgroepen 

Hoofd jeugdopleiding 
Hoofdtrainers 
Trainers 
Leeftijd coördinatoren 
Begeleiders  

2 a 3 x per jaar 
(Okt, Dec, Mei) 

Evaluatie seizoenstart 
Teamindeling 
Bijzondere ontwikkelingen 

Bestuursoverleg Bestuur 
Jeugdvoorzitter 

Vastgesteld in 
statuten 

 

Seizoensaftrap alle 
leeftijdsgroepen 

Jeugd coördinator 
Hoofdtrainers 
Spelers/ouders 
Hoofd jeugdopleiding 

1 x per jaar (Aug/Sep) Doelstellingen 
Regels 
Jaarplanning 

Jeugd 
activiteitencommissie 

Jeugd 
activiteitencommissie 

1 x per 2 maanden Organisatie jeugdactiviteiten conform 
jaarplanning 
Sub overleg indien noodzakelijk 

Scheidsrechter 
coördinatie 

Wedstrijdsecretariaat 
Jeugd scheidsrechters 

2 x per jaar Ontwikkeling, Planning,  

In kleur rood de organisatoren van het overleg 
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Materiaal/ Middelen 
 
Materiaal en middelen zijn nodig om de prestaties van alle jeugdspelers te borgen. 

Denk hier aan; 

- Kleding  

- Ballen 

- Doelen incl. netten 

- Pionnen/hoedjes 

- Webshop 

- Trainingsmiddelen 

- Opleidingen alle niveaus 
 
Om alle aankopen tijdens het seizoen onder controle te houden zal iemand aangewezen worden die hier 
verantwoordelijk voor is. (wordt later bekend gemaakt) 

 
 
 

Kalender 
Onderwerp Verantw. Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul 

 Evenementen 

Kleding uitgifte/inname Danielle vb/x x         vb/x  

Start/ einde seizoen  tr x         x  

Foto elftallen Gerda & JC vb x           

Sint feest JC   vb x         

Kerst feest JC    vb x        

Rabo bank clubsupport Sabrina  vb x          

Grote club actie Danielle en team     vb x       

Zaalvoetbal toernooi ? Ardi, Alex  vb vb vb vb x       

Voetbal toernooi ? Stefan v  vb vb vb vb vb     x  

Jeugdkamp Perry Freriks    vb vb vb vb vb vb vb x  

Verkoop acties (div.) JC   vb x    vb x    

Open dagen JC         vb x   

Jeugdvoetbaldagen Jeroen Troost           vb x 

Pupil v/d week Mariette Doorlopend 

Penalty bokaal           vb x  

Jeugdspeler v/h jaar Ardi          vb x  

Huldiging kampioenen Jeugdcommissie/ 
Gerda 

         vb x  

Oranje festival, Facet Sabrina          vb x  

BBQ O15/17/19 Ardi          vb x  

Doorstroom talenten jeugd Marco Ardi, 
hoofdtrainers 

   vb vb x    vb x  

Doorstroom naar senior Marco Ardi, Emo        vb   x  

Materiaal check Marcel, Ardi, Alex           vb/x  

Acties zomerstop 
vastleggen/ overdragen 

Bestuur/ JC x         vb x x 

              

              

 Overleggen 

Jeugdcommissie Marcel, Sabrina x x x x x x x x x x x x 

Hoofdtrainers Marco, Ardi x   x   x   x   

Technische commissie Marco, William, 
Jeroen 

x x x x x x x x x x x x 

Jeugdkader Marcel,Marco,Ardi x     x       

Jeugdkader per leeftijd Marcel,Marco,Ardi  x     x   x   

Bestuur Gerda, Ramon x x x x x x x x x x x x 

Seizoen aftrap Gerda, Sabrina x x           

Scheidsrechters Alex, Wim x     x       

vb = voorbereiding, x = uitvoeren, tr = training 
Note; Voor seizoen 22/23 en de daarop volgende seizoenen willen we de events iets meer spreiden zodat de club van vrijwilligers 
het beter kunnen voorbereiden en uitvoeren. 
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Bijlage 1, 
 
Functieomschrijvingen jeugdafdeling 


