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LUCTOR HEINKENSZAND
De voetbalvereniging is ontstaan uit de zaterdagvoetbalvereniging s.v. Heinkenszand en zondagvoetbalvereniging
v.v. Luctor’88. Op basis van gedeelde waarden en ambities kozen de leden van de beide verenigingen in 2017 tot
samensmelting van de twee verenigingen. Bij aanvang bestaat de vereniging uit 7 seniorenteams en 23 jeugdteams,
waarvan 4 meisjesteams.

SAMENSMELTING TOT CENTRUMFUNCTIE
De samensmelting van de verenigingen is vergelijkbaar met de ontwikkeling van het dorp Heinkenszand. Jarenlang
hebben beide verenigingen in de vorm van een “veerdienst” verbinding met elkaar weten te leggen en elkaar
ondersteund waar nodig. Nadat het dorp Heinkenszand via een dam samensmolt met het vaste land kende het
dorp een grote ontwikkeling tot centrumgemeente. Met de samensmelting van beide voetbalverenigingen staat de
vereniging voor een ontwikkeling naar eenzelfde centrumfunctie op het gebied van voetbal en sociale activiteiten.
De ambities van de vereniging zijn als volgt verwoord:
•	Een krachtige vereniging met uitstraling en aantrekkingskracht in de regio (stedelijke allure met een dorps- ons
kent ons- karakter).
•	Een vereniging waar het 1e en 2e seniorenelftal op zaterdag zo hoog mogelijk voetbalt met liefst zoveel mogelijk
eigen opgeleide spelers (ambitieniveau 1e elftal 2e klasse zaterdag en 2e elftal reserve 2e klasse zaterdag).
• Een vereniging met een kwalitatief goede jeugdopleiding
•	Een vereniging waarbij zowel bij de senioren als bij de jeugd een goede mix is tussen prestatie en recreatief
voetbal, zodat ieder op zijn eigen niveau met plezier kan voetballen.
•	Door de grote omvang van de vereniging kan “Luctor Heinkenszand” teamindelingen maken waardoor
leeftijdsgenoten (vrienden en vriendinnen) op hun eigen niveau met elkaar kunnen voetballen.
•	Een vereniging die, naast voetbalactiviteiten, sociale activiteiten organiseert die bijdragen aan een sociale
verbinding van leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en inwoners van Heinkenszand (en de regio).
•	Een vereniging die ook ondersteuning biedt aan sociale activiteiten en andere (sport)verenigingen in
Heinkenszand.

MÉÉR DAN VOETBAL

3

CULTUUR
De voetbalvereniging drijft op de volgende drie principes:
1. Passie
We hebben passie voor voetbal en passie voor de vereniging. We zijn een daadkrachtige vereniging. We praten
niet alleen, we doen vooral. We spelen vanuit onze eigen kracht met aantrekkelijk spel, waarmee we toeschouwers
spektakel bieden. Het bestuur is daadkrachtig. We zijn duidelijk in onze missie, visie en doelen en de manier waarop wij
ze bereiken. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We helpen de vereniging waar dat kan. Taken voeren
we met plezier uit, omdat we daarmee zorgen dat we zelf en andere leden kunnen trainen en wedstrijden spelen.
2. Prestatie
We streven naar goede sportprestaties We leiden onze spelers op tot een hoog prestatieniveau. Niet alleen winnen
we wedstrijden; we winnen ook de fairplay prijs. We staan bekend om onze sportiviteit. Dit komt tot uitdrukking in
een positieve sfeer, respectvolle omgang met elkaar, onze tegenstanders en scheidsrechters. Daarnaast helpen we
andere verenigingen in de omgeving en staan we centraal in het sociale leven van Heinkenszand.
3. Plezier
We zijn een sociale vereniging waar leden van alle niveaus en alle lagen uit de bevolking welkom zijn. Iedereen is welkom
en voelt zich thuis bij onze vereniging. We maken plezier met elkaar. Zowel tijdens trainingen, wedstrijden als erna.
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NORMEN EN WAARDEN
De vereniging brengt haar leden en supporters bij dat ze respect hebben voor hun trainers/leiders, de
scheidsrechters, hun medespelers, tegenstanders én supporters. Dat begint bij de mini’s en andere jeugdteams en is
ook onderwerp van gesprek bij de senioren. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en belonen goed gedrag.
De gedragsregels voor senioren, vrijwilligers de jeugd, hun begeleiders en de ouders zijn als aparte bijlage in dit
document opgenomen. De gedragsregels zijn samengevat in de volgende 10 gouden (huis)regels:
1. Wij geven het goede (sportieve) voorbeeld.
2. Wij behandelen iedereen met respect. We vloeken niet, schelden niet en maken geen racistische opmerkingen.
3. Wij accepteren beslissingen van bestuursleden, trainers, begeleiders, scheidsrechters en grensrechters.
4. Wij waarderen het werk van onze onmisbare vrijwilligers.
5. Wij praten met elkaar en niet over elkaar.
6. Wij spreken elkaar aan op houding en gedrag.
7. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de zorg van onze tenues en materialen.
8. Wij laten het sportpark, de kleedkamers en kantine opgeruimd en netjes achter.
9. Wij houden ons aan afspraken.
10. Wij genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.

MISSIE
De missie van “Luctor Heinkenszand” is dat iedereen met plezier voetbalt en zich ontwikkelt op zijn of haar eigen
niveau. De vereniging is méér dan voetbal. Dat blijkt uit het organiseren van veel activiteiten en de manier waarop
wij invulling geven aan onze sociaal maatschappelijke rol.
De missie is op het gebied van jeugdbeleid in de volgende hoofdstukken concreter uitgewerkt.

VOETBALLEN OP ELK GEWENST NIVEAU, PRESTATIEF EN RECREATIEF
De belangrijkste doelstelling van de vereniging is dat ieder lid op zijn of haar niveau met plezier kan
voetballen.
“Luctor Heinkenszand” staat voor prestatief senioren voetbal op
zaterdag en recreatief voetbal op zaterdag en zondag en biedt op
zaterdag jeugdvoetbal voor jongens en meisjes. In de toekomst
geeft de vereniging ook invulling aan damesvoetbal en 35+ voetbal.

CERTIFICERING VAN DE JEUGDOPLEIDING
“Luctor Heinkenszand” gaat voor de certificering van haar vereniging
conform het kwaliteit & performance programma jeugdopleidingen van
de KNVB.
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In het seizoen 2012/’13 heeft de KNVB in samenwerking met diverse experts uit het amateur en betaald voetbal
een nieuw Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen in Nederland ontwikkeld. De manier waarop
clubs zullen worden ondersteund om systematisch hun jeugdopleiding te evalueren en te verbeteren is innovatief en
vooruitstrevend. Met het nieuwe Kwaliteit & Performance Programma wil “Luctor Heinkenszand” de jeugdopleiding
een extra kwaliteitsimpuls geven.
Binnen de voetbalpiramide van het Kwaliteit & Performance Programma voor Jeugdopleidingen. Zet “Luctor
Heinkenszand” in op certificering naar de status van lokale jeugdopleiding. Meer informatie over dit programma
is te vinden op de website van de KNVB. www.knvb.nl/downloads/bestand/1916/kwaliteit-en-performanceprogramma

ONTWIKKELEN
Naast het faciliteren van prestatief en recreatief voetbal, door o.a. het mogelijk maken van trainings- en
wedstrijdmogelijkheden, zet de vereniging in op het ontwikkelen en opleidingen van de jeugdafdeling en de 1e en 2e
selectie.
De vereniging zet in op de volgende aspecten:
• Teamindelingen op alle leeftijdscategorieën.
• Het 1e team per leeftijdscategorie speelt zo hoog mogelijk.
• Vanaf J09 worden spelers voor het 1e team op voetbalvaardigheden geselecteerd.
• Vanaf J09 wordt een gekwalificeerde trainer voor het 1e team aangetrokken.
• Jeugdtrainers worden ondersteund door een technische jeugdcommissie.
• Jeugdtrainers worden ondersteund door een, daarvoor apart aangestelde, jeugdcoördinator.
•	Vanaf de jongste leeftijdscategorieën worden, naast de reguliere trainingen, aparte techniektrainingen
aangeboden.
•	De vereniging zet in op prestatievoetbal op seniorenniveau binnen de 1e en 2e selectie met, zoveel mogelijk,
eigen opgeleide jeugdspelers.
Deze aspecten worden in de volgende paragrafen concreet uitgewerkt.
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ORGANISATIESTRUCTUUR
Organisatie Jeugdkader “Luctor Heinkenszand”
Het hoofdbestuur draagt verantwoordelijkheid voor alles wat er zich binnen de jeugd afspeelt, dus ook voor het
technisch beleid. Binnen het hoofdbestuur is een bestuurslid aangewezen voor jeugdbeleid. Het ontwikkelen van dat
beleid en de zorg voor de uitvoering wordt gedelegeerd aan Technische Jeugd Commissie (TJC). De TJC bestaat uit
een afgevaardigde van elke leeftijdscategorie en het bestuurslid. De TJC draagt zorg voor het technisch beleid; hun
taken worden verder op in dit hoofdstuk nader toegelicht.
Hoofdbestuur
Het bestuurslid jeugdbeleid is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid binnen de vereniging. Het bestuurslid doet dit
onder andere samen met de TJC, de jeugdcoördinator, elftalleiders en trainers.
Taken:
•	Zorgdragen dat het jeugdbeleidsplan zoals
voorgeschreven wordt uitgevoerd.

• Contacten leggen met andere verenigingen.
•	Het samen met de TJC begeleiden van talentvolle

• Voorzitter van de TJC

spelers en hun ouders/verzorgers, die in de

•	Brengt verslag uit aan het hoofdbestuur.

belangstelling staan van een betaalde club, resp. het

•	Competitie indelingen en dispensaties richting KNVB.

onderhouden van contact met spelers die naar een

•	Verslaglegging vergaderingen.

betaalde club of zijn gegaan.

•	Het aanstellen van trainers i.s.m. de TJC.

• Coördinatie verstrekking kleding en materialen.

•	Besluitvorming elftalindeling op advies TJC.

•	Coördinatie aantrekken jeugdscheidsrechters en het

•	Het deelnemen aan contractbesprekingen (met TJC).

stimuleren tot volgen van scheidsrechter cursussen door

• Verzorgen van nevenactiviteiten.

ouders en jeugdspelers

• Gespreksleider bij conflicten.
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Technische Jeugdcommissie (TJC)
Voor het technische jeugdbeleid binnen “Luctor Heinkenszand” is de TJC verantwoordelijk.
Zij stippelen dit uit en sturen indien nodig bij. De belangrijkste taak is zorg dragen voor een logische lijn, zodat er
continuïteit ontstaat in de opleiding en oefenstof van JO07 tot en met JO19. Dit moet gebeuren binnen de doelstellingen
en uitwerkingen van het jeugdbeleidsplan. Iedere leeftijdscategorie kent een vertegenwoordiger binnen de TJC. Daarnaast
wordt er binnen de TJC één lid specifiek aangesteld voor het onderdeel certificering en aantrekkingskracht. In het eerste
seizoen van oprichting kent iedere leeftijdscategorie vertegenwoordiging van twee TJC leden (één van SV Heinkenszand en
één van v.v. Luctor’88). De uiteindelijke samenstelling van de TJC bestaat uit 8 personen.
Taken:

•	Verzorgen van oefenstof aan jeugdtrainers

• Voorstel indeling teams

•	Adviseren aan het bestuur ten aanzien van de

• Afstemming met Technische Commissie Senioren
•	Ondersteunen en begeleiden van jeugdtrainers/leiders.
•	Benaderen van -en onderhouden van contacten met
jeugdtrainers/leiders
•	Plannen en verzorgen van het leidersoverleg (3x p/jaar)

aanstelling van betaalde jeugdtrainers voor de teams.
•	Mogelijk maken van aparte techniek trainingen voor de
JO11,JO09 en JO07 spelers.
• Opstellen trainingsschema
•	(tussentijds) Inschrijven van teams voor de competitie

De TJC vergadert eenmaal per 6 weken of, indien nodig, meerdere keren.
TJC groepsverantwoordelijke
De TJC groepsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de totale organisatie
binnen zijn leeftijdsgroep.
Taken:
•	Het zorgen voor een verantwoord advies met
betrekking tot elftal-/teamindeling in samenspraak
met elftal/teamleiders en trainers.
• Het werven van elftal-/teamleiders
•	Het inwerken en indien nodig ondersteunen van
elftal-/teamleiders.
•	Observeren van elftal-/teamleiders en spelers tijdens
wedstrijden en/of trainingen.
•	Het verstrekken van informatie aan TJC, elftal-/
teamleiders en trainers.
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•	Het controleren van het ledenbestand en het geven
van terugkoppeling naar de ledenadministratie.
•	Het verstrekken van de gids identiteit en cultuur en
het aanmeldformulier aan potentieel nieuwe leden
•	Het actief en persoonlijk benaderen van (ouders van)
nieuwe leden, ook als broertje of zusje al lid is.
•	Het organiseren en voorzitten van periodieke
vergaderingen met elftal-/teamleiders, trainers van
de eigen groep en betrokken leden van de TJC.

Verantwoordelijk TJC lid voor trainers
Het TJC lid dat verantwoordelijk is voor de trainers heeft de volgende taken:
Taken:

van diens taken.

•	Werven van gekwalificeerde trainers voor met
name de 1e elftallen. Indien nodig ook voor een 2e

• Werven keeperstrainers

geselecteerd elftal.

•	Het inplannen van evaluatiemomenten met de

•	Werven van een jeugdcoördinator en het bewaken

trainers/jeugdcoördinator.

Jeugdcoördinator
De jeugdcoördinator concentreert zich op het voetbaltechnische gedeelte. Primaire taak is het trainen van de
trainer.
Taken:
•	Bewaking van het technisch beleid door het geven
van de juiste oefenstof.

• Coachen van de trainers
• Organiseren bijpraatsessies voor de trainers.

Jeugdtrainer
De belangrijkste taak van de jeugdtrainer is om technische vaardigheden over te brengen op zijn team. Hiernaast
heeft hij ook taken op sociaal pedagogisch gebied. Zaken als het bijbrengen van sportiviteit, teamverband en
saamhorigheid, het accepteren en naleven van (gedrags-) regels en afspraken behoren daar absoluut toe.
Wat betreft oefenstof kan de trainer ondersteuning krijgen van de jeugdcoördinator .
Taken:
• Bewaken normen, waarden en taalgebruik spelers
• Werken volgens het technisch jeugdplan.
• Trainen, begeleiden en coachen van het eigen team.
• Verantwoordelijk voor de verstrekte materialen

•	Invullen van een (eenvoudig)
spelersbeoordelingsformulier
•	Samen met de leider verantwoordelijk voor het
netjes achterlaten van de kleedkamers.

MÉÉR DAN VOETBAL
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Elftal-teamleider
De elftal-/teamleider ondersteunt de trainer en is verantwoordelijk voor alle zaken rond het team die niet met het
voetbaltechnische gedeelte te maken hebben.
Taken:
•	Aanspreekpunt zijn voor ouders en spelers.

uitwedstrijden. (rijschema)

• Doorgeven van informatie aan de spelers en trainer.

•	Via “teamers” verzorgen van wasschema,

•	Ontvangen van de bezoekende vereniging,

•	In plaats van “teamers” zal door JO17 en JO19 gebruik

scheidsrechter
• Afhandelen van het wedstrijd- c.q. uitslagenformulier.
• Zorgdragen voor correct gedrag in de kleedkamers.
•	Zorgdragen dat de kleedkamers “uit en thuis” schoon
achter gelaten worden.
•	Zorgdragen voor correct gedrag “uit en thuis” in en
om het veld.
•	Het houden van “elftal-/teamvergaderingen” en het

worden gemaakt van een groepsapp
•	Zorg dragen voor waardevolle spullen van de spelers
tijdens de wedstrijden.
•	Intact houden van materialen, tenues, ed. in overleg
met de materiaalman.
•	In overleg met de trainer inplannen van 3 toernooien
aan het eind van het seizoen.
•	In overleg met de trainer inplannen van

terugkoppelen van die vergaderingen naar de TJC

oefenwedstrijden/toernooien aan het begin van het

groepsverantwoordelijke.

seizoen.

•	Mede organiseren van de seizoensafsluiting van het
team/elftal.
•	Werken met “teamers” voor communicatie naar
ouders en spelers
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•	In overleg met de trainer organiseren van
teambuildingactiviteiten.
•	Declaraties in verband met teamactiviteiten
doorgeven aan de penningmeester.

UITGANGSPUNTEN
Voor de uitvoering van het technisch beleid zijn de volgende uitgangspunten van belang.
Speelwijze	Spelers moeten op meerdere posities gespeeld hebben of kunnen spelen en ook meerder
speelstijlen kennen en aankunnen.
J007	Zoveel mogelijk laten voetballen met de spelers die ook in hun klas zitten of vriendjes met elkaar
zijn. Veel voetballen, (balcontact en technisch) spelvormen, teamsport staat centraal.
JO09-JO11	Vanaf deJO9E worden de teams samengesteld binnen hun leeftijdscategorie. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het selecteren pas kan worden toegepast als de groep zich qua aantal en kwaliteit
zich hiertoe leent. Veel voetballen, (balcontact en technisch) spelvormen, teamsport staat centraal.
JO13 t/m JO19 Overgang naar positiespel en tactische oefeningen.

SELECTIEBELEID EN INDELING
De bedoeling van het selecteren van spelers voor selectieteams is talenten de mogelijkheid te bieden zich te
ontwikkelen op eigen niveau. De betere spelers spelen in deze teams immers met- en tegen elkaar. Wedstrijden
met een uitdaging voor alle spelers zijn duels op een niveau dat de spelers aankunnen. Dan worden ze geprikkeld
tot betere prestaties en hebben ze het meeste plezier. Een speler die op een te laag niveau speelt, verveelt zich.
Een speler die op een niveau moet presteren dat hij niet aankan, komt onder een dusdanige druk te staan dat van
ontwikkelen en van (plezier in) voetballen geen sprake meer is. Hoewel in dit hoofdstuk gesproken wordt over
selecteren, benadrukken wij dat de recreatieve teams even belangrijk zijn. Het recreatieve voetbal is voor een club
als “Luctor Heinkenszand” van groot belang.
Wanneer selecteren
Vanaf

(M) JO09 pupillen

Hoeveel	Gestreefd moet worden naar 1 selectieteam. Er moet steeds een link zijn tussen kwaliteit en
kwantiteit. Bij een zeer groot aantal spelers binnen één leeftijdscategorie kan ook selectie voor
een 2e team plaatsvinden.
Hoe	Scouting, informatie wordt verstrekt door de TJC groepsverantwoordelijke, jeugdcoördinator en
trainer/leider.
Goedkeuring

De eindverantwoording ligt primair bij het hoofdbestuur. De TJC heeft een adviserende rol

Niet geselecteerd Niet geselecteerde spelers worden verder op geboortedatum ingedeeld.
Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er dient op een
objectieve wijze te worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken allen van belang zijn:
A) leeftijd

B) kwaliteit (technisch/tactisch)

C) fysieke/mentale kwaliteiten D) sociale aspecten

Mocht een speler gedurende het seizoen extra progressie maken, dan is de mogelijkheid aanwezig om in het belang
van de speler deze in een hoger team te laten spelen en/of te laten trainen. Hetzelfde geldt andersom.

MÉÉR DAN VOETBAL
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Blijkt dat iemand toch net het niveau van het team niet aankan, bestaat de mogelijkheid dat de indeling
wordt aangepast. Over het algemeen zal dit incidenteel zijn. De indelingen vinden ruim voor het einde van het
voetbalseizoen plaats. Tijdens de winterstop kunnen wijzingen worden doorgevoerd, dit heeft echter niet de
voorkeur.
Tussentijds instroom leden
Bij tussentijdse instroom van jeugdleden bepaalt de TJC waar de speler wordt ingedeeld. Afhankelijk van de
groepsomvang kan bepaald worden dat er alleen wordt meegetraind. Tijdens de winter- en zomerstop kunnen teams
opnieuw worden ingedeeld. Bij “Luctor Heinkenszand” mag iedereen komen voetballen.
Wanneer een leeftijdscategorie hoger
Wie?

Talentvolle spelers.

Waarom?

Om deze talenten beter te laten ontwikkelen.

Hoe?

Volledig

		

Onvolledig Speler traint op basis van eenmaal per week met een hogere leeftijdscategorie.

Wanneer?

Volledig

		

Onvolledig Na overleg met de selectietrainer van beide categorieën. Meestal rond december.

Beslissing

TJC

Speler traint en speelt een leeftijdscategorie hoger.
Na ‘breed’ overleg aan het begin of in de loop van een seizoen.

Het meetrainen van (selectie)spelers bij een hogere team of leeftijdsgroep (of bij het 1e of 2e) ondersteunt
de ontwikkeling van talentvolle spelers. In overleg met spelers en trainers wordt besloten hoe dat vorm krijgt
(bijvoorbeeld door een roulatiesysteem).
Overgang naar de senioren
Een doelstelling van het technisch jeugdbeleidsplan is het waarborgen van continuïteit en zorgdragen voor een
goede overgang van jeugdspelers naar de senioren. Samenwerking en afstemming tussen de jeugdafdeling en de
senioren is hierbij essentieel. Het TJC lid voor de JO17 en JO19 is hiervoor verantwoordelijk.
Speerpunt c.q. streven is om ieder seizoen een aantal spelers te laten instromen in de 1e en 2e selectie. Met
betrekking tot het meedoen dan wel instromen van spelers bij de senioren gelden een aantal uitgangspunten:
•	Het incidenteel meespelen bij seniorenteams vindt plaats in onderling overleg met trainers. Spelers worden niet
rechtstreeks benaderd. De leider heeft hierbij een coördinerende rol.
•	Wanneer een speler zich dermate ontwikkelt dat een basisplaats in het seniorenprestatieteam mogelijk is dan
kan een speler gedurende het seizoen de overstap maken naar dit team. De speler moet dit ook zelf willen.
•	De speeltijden van J0191 worden zo ingedeeld dat het wissel zitten/invallen bij de prestatieteams senioren
mogelijk is.
•	Spelers van een prestatieteam (JO171 en J0191) dienen bereid te zijn wissel te zitten bij de prestatieteams.
Een en ander wel in alle redelijkheid.
Verder worden er, o de overgang te stimuleren, wedstrijden georganiseerd voor spelers onder de 23 jaar.
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AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN
Positieve spelopvatting
Bij voetbal hoort plezier en prestatie. Met een positieve spelopvatting wordt in dit verband bedoeld dat in de
jeugdopleiding wordt uitgaan van aanvallend voetbal.
Wisselbeleid
Iedere speler heeft het recht om te spelen. Het wisselen hangt af van de hoeveelheid wisselspelers die er zijn.
Doelstelling is om iedereen zeker één helft per wedstrijd te laten voetballen.
Meerdere posities
Alle spelers moeten ervaren hoe het is om op meerdere posities te spelen. Dit is zeker het geval bij selectiespelers.
Bij de JO09 en JO11 heeft het de voorkeur om posities regelmatig te wijzigen gedurende het seizoen. Bij de J013 zal
voor de winterstop nog spraken zijn van roulatie. Daarna wordt naar vaste posities gewerkt.
Spelers uitwisselen
Naast het (vroegtijdig) doorstromen is het van belang dat bij blessures en/of schorsingen de teams aanvulling
krijgen vanuit de lagere teams. Hiervoor worden in principe altijd de betere spelers beschikbaar gesteld.
Het beroep op spelers van een ander team vindt altijd plaats met het TJC lid en de trainer. Spelers worden hiervoor
dus door hun eigen trainer/leider benaderd. Spelers worden niet rechtstreeks door een trainer of leider van een
ander team benaderd.
Aan- en afwezigheid
Afmelding vindt altijd persoonlijk via een telefoontje plaats. Spelers worden door trainers/leiders en ouders
gestimuleerd dit zelfstandig te doen. Afmelding voor wedstrijden vindt plaats via “teamers”. Van alle teams wordt
verwacht dat ze aan alle trainingen, wedstrijden en overige activiteiten deelnemen.
Trainingsschema
Voorafgaand aan de start van het seizoen wordt door de TJC het trainingsschema voor de hele vereniging opgesteld.
Binnen de jeugd worden de wensen ten aanzien van de trainingen geïnventariseerd door de TJC leden.
Trainingen
JO07 traint één keer per week. In de wintermaanden maken zij gebruik van de Stenge als trainingsaccommodatie.
Alle andere teams trainen twee keer per week. Het kan voorkomen dat een lager elftal misschien overgaat naar één
keer trainen wanneer deze wens uit de spelersgroep naar voren komt. Een dergelijke beslissing wordt in overleg met
de TJC genomen.

MÉÉR DAN VOETBAL
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Wedstrijdschema- competitie indelingen
Jaarlijks moet voor 31 mei inschrijving voor de competitie worden gedaan inclusief
de aanvangstijden van thuiswedstrijden door de TJC. Tussentijdse inschrijvingen en andere verzoeken richting KNVB
worden ook verricht door de TJC. Hierover vindt afstemming plaats met de jeugdwedstrijdsecretaris.

RANDVOORWAARDEN
Financiële voorwaarden
Er worden vanuit de vereniging middelen beschikbaar gesteld voor:
• Het jeugdkader
• Representatieve kleding
• Organisatie van nevenactiviteiten
• Organisatie van jeugdtoernooien
•	Voldoende opleidingsmogelijkheden voor trainers en (bege)leiders. Zowel zelf te organiseren, bijvoorbeeld een
bijeenkomst over oefenstof, als door deelname aan externe cursussen
•	Als jeugdteams aanvullende inkomsten willen genereren t.b.v. teamactiviteiten kan er in overleg met het
hoofdbestuur actie ondernomen worden mits dat niet ten koste gaat van sponsoren en de kantine-inkomsten.
Materiële voorwaarden
Er worden vanuit de vereniging middelen beschikbaar gesteld voor:
• De aanwezigheid van kwalitatief voldoende trainingsmaterialen voor alle leeftijdsgroepen.
• Wedstrijdkleding voor alle teams die competitie spelen
Accommodatie
De vereniging draagt er zorg voor dat:
• De trainingsvelden in een goede conditie te verkeren.
• Er voldoende trainingsruimte aanwezig is.
• Trainingsmogelijkheden in de zaal zijn gedurende de wintermaanden voor de jongste jeugdleden.
•	In een langere periode van slechte weersomstandigheden het mogelijk is om op incidentele basis de zaal te
huren. De verantwoordelijkheid voor de organisatie ligt dan bij betreffend elftal en zal in overleg met de TJC
plaatsvinden.
• Er voldoende, goed onderhouden, kleedruimtes zijn.
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MEISJES EN DAMESVOETBAL
‘Vrouwenvoetbal is hot’, een kop die regelmatig terugkomt in artikelen over vrouwenvoetbal in kranten, tijdschriften
en op internet. Vrouwenvoetbal is inderdaad populair. Tussen 1998 en 2016 steeg het aantal vrouwelijke KNVB-leden
van 65.000 tot ruim 151.000. Bij geen enkele andere Europese voetbalbond werden de afgelopen vijf jaar zoveel
meisjes en vrouwen lid als bij de KNVB.
Via beleid en structureel onderzoek wil de KNVB de groei in het vrouwenvoetbal realiseren. Niet alleen voor
wat betreft het aantal meisjes en vrouwen dat voetbalt, maar ook voor de bekendheid van Nederlanders met
vrouwenvoetbal. Bredere thema’s waar dat beleid en structureel onderzoek onder andere betrekking op hebben,
zijn: (stijlen van) coaching, vrouwen(voetbal) in de relatie tot de cultuur en het bestuur van voetbalverenigingen, en
WEURO 2017 dat komende zomer in Nederland plaats zal vinden.
“Luctor Heinkenszand” sluit aan bij de ambities van de KNVB en heeft zichzelf tot doel gesteld om over vijf jaar
binnen alle leeftijdscategorieën het meisjes/damesvoetbal bezet, georganiseerd en gewaardeerd te hebben. Daar
waar het niet op eigen kracht kan worden gerealiseerd, worden samenwerkingsvormen met andere verenigingen
gezocht. Vanaf 2017 vinden door de TJC op dit aspect verkenningen plaats.

GEZELLIGHEID
Naast de specifieke voetbalactiviteiten organiseert de vereniging onder het motto “Méér dan voetbal” verschillende
activiteiten voor haar jeugdleden dit zijn o.a.
• De startdag bij aanvang van het seizoen
• Sponsorloop/lightrun
• Jeugdkamp
• Jeugdtoernooi
• Jaarlijks bezoek aan een eredivisiewedstrijd
• Jaarlijkse teamuitjes
• Sinterklaasavond
• Pupil van de week

LIGHT RUN

Deze activiteiten kenmerken de vereniging in haar
ambitie om meer te zijn dan een voetbalvereniging.

BEZOEK EREDIVISIEWEDSTRIJD

MÉÉR DAN VOETBAL
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SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK & NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Vanuit de jeugdafdeling wordt ook een bijdrage geleverd aan de centrum- en sociaal maatschappelijke functie van
de vereniging.
Vrienden en vriendinnendag
Er zijn vele manieren om meer jongens en meiden te binden aan de vereniging. Misschien wel de allerleukste,
simpelste en meest laagdrempelige vorm van werving is de Vrienden- & Vriendinnendag. Dit is een middag waarop
jongens en meiden die al lid zijn een vriendje, vriendinnetje, klasgenootje, neefje, nichtje, buurjongen of buurmeisje
mogen meenemen naar de vereniging. Een Vrienden- & Vriendinnendag is een middag vol voetbalplezier, bedoeld
om jongens en meiden én hun ouders op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met voetbal en de
vereniging. Jongens en meiden in de pupillen- en/of juniorenleeftijd kunnen meedoen.
De KNVB heeft instrumenten ontwikkeld t.b.v. de organisatie van vrienden en vriendinnendagen. Denk daarbij aan
een promotiepakket, een digitale handleiding, een poster en uitnodigingskaart. Op basis van deze instrumenten
organiseert “Luctor Heinkenszand” twee maal per seizoen een vrienden en vriendinnendag.
Meer informatie over de instrumenten van de KNVB is terug te vinden op:
www.knvb.nl/themas/meiden--en-vrouwenvoetbal/breedtesport/werving-en-behoud/vrienden--vriendinnendagen

VOORBEELD VRIENDEN- & VRIENDINNENDAG
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Naschoolse activiteiten
In samenwerking met de gemeente Borsele en de sportverenigingen in Heinkenszand heeft “Luctor Heinkenszand”
de ambitie om vanaf seizoen 2017-2018, als partner van de gemeente Borsele, jaarlijks een naschools
activiteitenprogramma te faciliteren aan de basisscholieren van Heinkenszand.
Doel van de naschoolse activiteiten is basisscholieren bekend te maken met de verschillende sportactiviteiten die
Heinkenszand aanbiedt. Een naastgelegen doel is de ontwikkeling van een informatief programma over het belang
van bewegen en gezond eten. Met de activiteiten wordt beoogd om kinderen op een leuke manier het belang van
gezond eten en bewegen te laten inzien.
Deze doelen zijn in lijn met de ambities van de gemeente Borsele zoals verwoord in o.a. het lokaal actieplan
gezondheid 2013-2016, Borsele na School (BONS) en de activiteiten van Borsele Beweegt. De invulling van het
programma zal vanuit de TJC in goed overleg met de gemeente Borsele en sportverenigingen in Heinkenszand
plaatsvinden.

BORSELE BEWEEGT!

MÉÉR DAN VOETBAL
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GEVOEL VAN DE LEDEN

“Wie denk dat voetbal alleen nog voor jongens is moet
dat laatste jaren wel onder een steen hebben gelegen!”
Mijn naam is Jolien en ik voetbal bij “Luctor
Heinkenszand JO16” Ik voetbal al vanaf mijn vijfde.
Ik begon te spelen met nog een ander meisje tussen
allemaal jongens dat voelde toen eigenlijk al niet gek
hoor. Ik vind het alleen nu wel heel gaaf om samen
met 16 andere meiden in één team te spelen. Je ziet
dat meidenvoetbal de laatste jaren erg in opkomst is.

JIP (FICTIEF PROFIEL)

Dat maakt het voor ons wel leuker. Ik heb binnen de
vereniging nog steeds goed contact met de jongens
waarmee ik vroeger speelde. Het leuke is dat de jongens

Ik ben Jip en zit op de Jan van Schengenschool in

en de meiden in de kantine altijd op een respectvolle

Heinkenszand. Ik voetbal in de JO11 samen met mijn

manier met elkaar omgaan en dat we samen

klasgenoten. Ook mijn beste vrienden uit de straat, die

terugblikken op onze wedstrijden. Ik hoop dat we in de

op de Wegwijzer naar school gaan, zitten bij mij in het

toekomst ook een eerste elftal dames hebben die ook

team. Ik heb een superleuke trainer. Hij voetbalt in het

gewoon om half drie op de zaterdagmiddag aftrappen.

1e elftal en is supergoed dus ik kan echt veel van hem

Ik weet dat ons bestuur daar druk mee bezig is.

leren.

Jip “Al mijn vrienden
voetballen hier”

Ik wil namelijk ook gewoon graag een keer in het 1e
schitteren.
Jolien

Na mijn eigen wedstrijd ga ik op zaterdagmiddag samen
met mijn vrienden terug naar het sportpark om partijtje
te spelen. We kijken dan soms ook naar het 1e elftal.
Mijn vader is dan ook vaak aan het kijken. Dat is wel
makkelijk want dan krijg ik vaak nog geld voor een zakje
snoep en een frisje in de kantine.
Ik denk dat ik later ook in het eerste elftal ga voetballen
of misschien wel bij Ajax. Ik scoor veel meer doelpunten

JOLIEN (FICTIEF PROFIEL)

als mijn trainer want dat kan ik beter dan hem.
Jip.
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Jolien “voetbal is al lang niet
meer alleen voor jongens”

Luctor Heinkenszand
MÉÉR DAN VOETBAL
DORPSSTRAAT 102
HEINKENSZAND
0113-560000
INFO@LUCTORHEINKENSZAND.NL

WWW.LUCTORHEINKENSZAND.NL

Bijlage 1 Gedragsregels

Luctor Heinkenszand
MÉÉR DAN VOETBAL

INLEIDING
Het bestuur van “Luctor Heinkenszand” wil dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder
kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. “Luctor
Heinkenszand” werkt actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit
vlak. De vereniging is een ontmoetingsplaats waar sporters, begeleiders en belangstellenden gezamenlijk met
plezier en voldoening kunnen presteren en recreëren. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft
gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij en de betreffende commissies dragen de gedragscode
actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen
sancties volgen.

Algemeen
De gedragsregels gelden voor alle leden. De algemene gedragsregels gelden voor iedereen (dus voor leden,
bezoekers, zowel senioren als jeugd). Daarnaast zijn per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/
verzorgers) specifieke gedragsregels opgesteld.

Doelstelling
Het bestuur van “Luctor Heinkenszand” wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten
voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle
teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te
gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend
vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat “Luctor Heinkenszand” een vereniging is om trots
op te zijn.

Over wie gaat het
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer/leider/vrijwilliger bij “Luctor Heinkenszand” actief is kent de
gedragscode en handelt ernaar. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte zijn
van de gedragscode. De gedragscode wordt door iedereen bij “Luctor Heinkenszand” uitgedragen en nageleefd.
We kunnen en durven elkaar hierop aan te spreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons
handelen.

Waarover gaat het
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet
normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn.
Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal).
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ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Het bestuur van “Luctor Heinkenszand” vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de
beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het
gebruik en het betreden van het sportpark van toepassing zijn.
Wat zijn onze algemene uitgangspunten
•	Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel
geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben respect voor de scheidsrechter en grensrechter, ook als deze een fout maakt.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
• Afspraak is afspraak!
• Geef het goede voorbeeld
• Spreek elkaar aan op het gedrag
• Er wordt Nederlands gesproken op en rond de voetbalvelden.

OP EN ROND HET SPORTPARK
Het sportpark is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de
volgende punten:
• Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
• Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen.
• Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
• Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
• Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
• Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
• De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

MÉÉR DAN VOETBAL
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GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER
De spelers zijn als de leden van “Luctor Heinkenszand” de kern van de voetbalvereniging. De speler is:
• Sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
•	Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de
training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Dient na training en wedstrijd te douchen.
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen en wedstrijden.
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of
begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

KLOP VUILE SCHOENEN BUITEN
DE KLEEDKAMER UIT
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GEDRAGSREGELS VOOR DE BEGELEIDER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. De begeleider:
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter, tenzij anders is besloten..
•	Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coachen van het team tijdens de wedstrijden als de trainer op
zaterdag niet aanwezig is.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
• Is verantwoordelijk voor het wasschema.
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat hij/zij:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
• Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Indien mogelijk de trainingen van het team bezoekt.
•	Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging
worden georganiseerd.
• Bij wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers
Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of
vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden de ouders/ verzorgers ingelicht.

MÉÉR DAN VOETBAL
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GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, begeleiders, scheidsrechter en tegenstander.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat hij/zij:
• Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
•	Deel neemt aan iedere overlegvorm die binnen de vereniging wordt georganiseerd waarvoor hij wordt
uitgenodigd.
• Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
•	Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of
vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers
ingelicht.

GEDRAGSREGELS VOOR DE
OUDERS/VERZORGERS VAN DE JEUGDSPELER
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
• Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
•	Spelers positief aanmoedigen en geen technische en tactische aanwijzingen geven en dit aan de trainer/
begeleider overlaten.
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Helpen bij het wassen van elftalkleding.
• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
•	Op tijd de contributie voldoen. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan
worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!
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GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER
Voor elke vrijwilliger geldt, wel of niet voetbal betrokken, dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de
gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
•	Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden
achtergelaten.
•	Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van
het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.

ALCOHOL, TABAK EN DRUGS
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te
worden:
•	Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate,. Wees er van bewust dat het
gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
• Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
•	Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex
verbod.
•	Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet
geaccepteerd.

Luctor Heinkenszand

zet een streep door

MÉÉR DAN VOETBAL
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