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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jeugdplan van v.v. de Fendert voor de periode 2017 – 2020. Dit plan is in februari 2017 
door het bestuur is vastgesteld en biedt de basis voor de jeugdafdeling van de club, waarbinnen op dit 
moment circa 300 jongens en meisjes actief zijn. 
 
Er is bewust gekozen voor een beknopt jeugdplan dat vooral ingaat op de organisatorische aspecten 
van het jeugdvoetbal. Op technisch vlak zijn er vanuit de KNVB namelijk (ingrijpende) wijzigingen 
aangekondigd die vanaf seizoen 2017-2018 doorgevoerd zullen gaan worden. In de loop van 2017 zal 
de impact van deze wijzigingen in beeld gebracht worden en zal worden bepaald wat dit betekent voor 
de voetbalinhoudelijke opzet van onze jeugdopleiding. Het jeugdplan kan dan op een later moment 
worden aangevuld met een meer voetbaltechnisch gedeelte. 
 
Het plan beoogt een aantal zaken in gang te zetten. Om de voortgang van de realisatie van het plan te 
kunnen monitoren, is ervoor gekozen een uitvoeringsagenda toe te voegen. Deze agenda heeft een 
dynamisch karakter. Jaarlijks wordt de voortgang binnen het jeugdbestuur geëvalueerd. Dit kan leiden 
tot nieuw op te pakken elementen en/of tot bijstelling van de planning. 
 
Dit plan is opgesteld door het jeugdbestuur, maar daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de 
opbrengst van een drietal interactieve bijeenkomsten die we in het voorjaar van 2016 onder 
begeleiding van Paul Koster van de KNVB hebben georganiseerd. Wij willen alle deelnemers aan 
deze bijeenkomsten hartelijk danken voor hun betrokkenheid en hun inbreng. Deze inbreng zal ook 
worden betrokken bij de geschetste aanvulling van het jeugdplan met een meer voetbaltechnisch 
gedeelte. 
 
 
 
Jeugdbestuur v.v. de Fendert 
Februari 2017  
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1. Visie, structuur en organisatie jeugdbestuur 
 
Visie op jeugdvoetbal 
De jeugdafdeling van v.v. de Fendert biedt haar jeugdleden de mogelijkheid het voetbalspel te 
beoefenen volgens de regels van de KNVB. Jeugdleden worden naar leeftijd ingedeeld in teams die 
deelnemen aan door de KNVB georganiseerde competities. 
 
Uitgangspunten voor het voetbalspel bij v.v. de Fendert zijn plezier en sportiviteit. Naast deze 
recreatieve en sociale doelstelling, wordt voor de hoogste teams per leeftijdscategorie ook een meer 
prestatieve doelstelling geformuleerd. Binnen iedere leeftijdscategorie worden (indien mogelijk) zowel 
meer prestatieve als meer recreatieve teams gevormd. Vanuit de hoogste jeugdelftallen kan daarmee 
een belangrijke basis worden gevormd voor het 1e seniorenteam. Het streven is om de hoogste 
jeugdteams zo hoog mogelijk te laten voetballen (minimaal 2e klasse). 
 
Om de binding met en de betrokkenheid bij de vereniging te vergroten, worden aanvullende 
activiteiten georganiseerd die direct of indirect aan het voetbalspel of aan de leeftijd van de 
jeugdleden gerelateerd zijn.  
 
Structuur en organisatie 
Het jeugdbestuur van v.v. de Fendert legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van de vereniging. 
Het jeugdbestuur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

- Het stimuleren van het jeugdvoetbal binnen Fijnaart e.o.; 
- Het uitvoeren van dit jeugdplan, inclusief bijbehorende uitvoeringsagenda; 
- Periodiek (jaarlijks) 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 jeugdcoördinatoren 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. 

 
De voorzitter van het jeugdbestuur is lid van het hoofdbestuur en wordt gekozen door de Algemene 
Ledenvergadering, in principe telkens voor een periode van 3 jaar. De voorzitter leidt de 
vergaderingen van het jeugdbestuur 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. Tevens 
doet de voorzitter voorstellen aan het hoofdbestuur over aanstelling en vervanging van leden van het 
jeugdbestuur. 
 
Het jeugdbestuur heeft geen eigen budget voor de jeugdafdeling. (Nieuwe) Voorstellen ten behoeve 
van de jeugdafdeling met een financieel gevolg worden voorgelegd aan het hoofdbestuur.  
 
Het jeugdbestuur kent een structuur waarbij vanuit oogpunt van efficiënt werken en continuïteit 
(vervangbaarheid) sterk wordt ingezet op het werken in kleinere commissies; zie onderstaande figuur. 
De commissies Onderbouw, Bovenbouw en Meisjesvoetbal onderhouden nauwe banden met de 
trainers en leiders van de teams binnen het betreffende onderdeel. De jeugd coördinatoren (1 voor de 
bovenbouw en 1 voor de onderbouw) hebben hierin een grote rol. Op basis van evaluatiemomenten 
wordt input en feedback opgehaald welke wordt betrokken bij het uitvoeren van het werk binnen de 
commissies. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het maken van de teamindelingen. 
 
De jeugd coördinatoren bezoeken frequent trainingen en wedstrijden van de teams binnen hun 
afdeling om zich een goed beeld te vormen. Zij hebben regelmatig overleg met de betreffende 
commissie over technische aangelegenheden en wonen vergaderingen van het jeugdbestuur bij 
indien de agenda daarom vraagt. Zij houden ontwikkelingen binnen het vakgebied bij en adviseren het 
jeugdbestuur hierover en dragen bij aan de uitvoering van de technische componenten uit het 
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jeugdplan. Zij hebben een belangrijke rol met betrekking tot het begeleiden van jeugdtrainers en 
leiders, in overleg met de betreffende commissie(s). Er is een keeperscoördinator die de gang van 
zaken coördineert rondom het verzorgen van keeperstrainingen aan de jeugdkeepers (zie ook 
hoofdstuk 3). Binnen het jeugdbestuur is Anton Verhagen het aanspreekpunt voor de 
keeperscoördinator. 
 
Vanwege het grote belang dat wordt gehecht aan communicatie, is gekozen voor een dubbel bezette 
secretarisfunctie. Het secretariaat zorgt voor de agenda en verslaglegging van de vergaderingen van 
het jeugdbestuur, en verdeelt inkomende berichten onder de diverse commissies. 
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2. Overleg en 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. Voor een gecontroleerde communicatie stroom 
maakt het jeugdbestuur gebruik van het e-mailadres jeugdbestuur@vvdefendert.nl  Ouders, 
trainers/leiders en jeugdspelers kunnen hier ook hun vragen en opmerkingen aan richten. 
 
Vanuit het jeugdbestuur verzorgt het secretariaat hoofdzakelijk de communicatie naar ouders, trainers 
en leiders. Daarnaast vindt er overleg plaats: 

- om de 4 á 5 weken is er een vergadering van het jeugdbestuur; 
- er is regulier overleg met de commissies onderbouw en bovenbouw, en met de 

jeugdcoördinator; 
- er is minimaal 2 maal per jaar overleg tussen de leiders/trainers en de betreffende 

commissies met jeugdcoördinator; 
- de voorzitter van het jeugdbestuur is ook onderdeel van het hoofdbestuur, en daarom ook 

deelnemer aan hun vergaderingen (eveneens om de 4 á 5 weken). 
 
Aan alle vrijwilligers die verbonden zijn aan de jeugd, worden de contactgegevens gevraagd, zodat 
deze gebruikt kunnen worden voor gerichte communicatie.  
Voor aanvang van de voorbereiding op het seizoen worden de trainers/leiders in ieder geval 
geïnformeerd over de volgende zaken: 

- overzicht trainingstijden en veldindeling; 
- speeldagen kalender KNVB; 
- basisinformatie voor jeugdleiders/trainers; 
- overzicht contactgegevens van alle jeugdleiders/trainers; 
- klasse-indeling team; 
- spelersoverzicht, inclusief eventuele dispensatie spelers. 
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3. Afspraken met jeugdspelers 
 
Binnen de jeugdopleiding van v.v. de Fendert is het belangrijk om goede afspraken te maken met de 
jeugdspelers en/of de ouders/verzorgers. Binnen het jeugdbestuur is een basis formulier met 
teamafspraken op verzoek beschikbaar. Bij JO7/MO71, JO9/MO9- en J011/MO11-jeugd kunnen deze 
afspraken het beste met de ouders/verzorgers gemaakt worden. 
 
Vanaf de JO13/MO13-jeugd worden deze afspraken door de trainer(s) en/of de leider(s) met de 
spelers (JO19/MO19-, JO17/MO17-, JO15/MO15- en JO13/MO13-jeugd) besproken in een 
teamgesprek (bijvoorbeeld tijdens de eerste training) waarbij alle spelers van de groep aanwezig zijn. 
 
Voor het teamgesprek zal voldoende tijd moeten worden uitgetrokken, zodat de afspraken goed en 
rustig worden doorgesproken. Belangrijk is ook om de reacties en meningen van de spelers te laten 
gelden en hen in het gesprek actief te betrekken. Na afloop van het teamgesprek moeten de 
afspraken volledig duidelijk zijn, zodat in de begeleiding gedurende de rest van het seizoen steeds 
consequent naar hetgeen besproken is kan worden terugverwezen. Het gesprek is een belangrijk 
onderdeel in ons streven naar een optimale begeleiding van onze jeugdspelers. De gemaakte 
afspraken worden gecommuniceerd aan de spelers en/of ouders/verzorgers. 
 
De manier van communiceren over wedstrijden/trainingen/overige activiteiten wordt ook besproken. 
Dit kan op allerlei manieren, zoals e-mail, WhatsApp et cetera. Als de communicatiestroom maar 
duidelijk en beschikbaar is voor iedereen. De gemaakte afspraken scheppen duidelijkheid voor de 
trainer(s), leider(s) en spelers/speelsters. En maken het makkelijker om er gezamenlijk een mooi 
seizoen van te maken. De afspraken met de spelers hebben voornamelijk betrekking op de volgende 
drie zaken: trainingen, wedstrijden, normen en waarden (zie hiervoor hoofdstuk 6). 
 
Trainingen 
Iedere speler is minimaal 5 minuten (of anders in onderling overleg te bepalen tijd) voor de aanvang 
van de training aanwezig. Een eventuele verhindering wordt minimaal een half uur voor aanvang van 
de training bij de trainer gemeld. Uiteraard zo min mogelijk. Bij niet afmelden volgt na de eerste keer 
een gesprek met de speler, bij herhaaldelijk niet afmelden kan worden overgegaan tot sancties. 
Afmelden is een kwestie van fatsoen, want voetbal is een teamsport. 
 
Trainingsmateriaal is door de trainers klaar gelegd en meegenomen naar het veld (eventueel kunnen 
de spelers de trainer helpen). Spelers zijn echter niet toegestaan in de materiaalruimte. Na afloop van 
de training wordt al het materiaal (geteld) weer terug gelegd. Alle gebruikte zaken (veld, materiaal, 
kleedkamer) worden opgeruimd en netjes achtergelaten. Op het veld krijgen de spelers pas een bal 
als de trainer op het veld aanwezig is. Iedere speler zorgt zelf voor degelijke en gemakkelijke 
sportkleding. Het wel of niet douchen na de training is een afspraak die per team gemaakt kan 
worden. 
 
Wedstrijden 
Iedere speler is op de aangegeven verzameltijd aanwezig. Een eventuele verhindering wordt uiterlijk 2 
dagen van te voren, maar bij voorkeur zo vroeg mogelijk, bij de afgesproken contactpersoon (trainer of 
leider) gemeld. Uiteraard zo min mogelijk. Bij niet afmelden volgt na de eerste keer een gesprek met 
de speler, bij herhaaldelijk niet afmelden kan worden overgegaan tot sancties.  
Afmelden is een kwestie van fatsoen, want voetbal is een teamsport. 
 
Alle spelers krijgen gedurende het seizoen ongeveer evenveel speeltijd. Bij uitzondering kan hierop in 
selectieteams van afgeweken worden. Hierover dienen voor aanvang van het seizoen wel afspraken 
te zijn gemaakt. Douchen na de wedstrijd en daarbij gebruikmaken van badslippers wordt 
gestimuleerd. 
 
Overige 
Uiteraard kunnen de trainer(s) en leider(s) hun persoonlijke wensen ook nog toevoegen. Hier gelden 
onder andere verwachtingen ten aanzien van prestatie en plaats op de ranglijst, verwachtingen 
omtrent sfeer binnen het team, trainingsopkomst, inzet tijdens trainingen en wedstrijden, leerproces in 
het seizoen, afspraken over bijvoorbeeld het schrijven van wedstrijdverslagen voor op de website, het 
                                                      
1 JO staat voor Jongeren (jongens en meisjes) Onder, gerekend vanaf 1 januari van een bepaald jaar en MO staat voor Meisjes 
Onder 
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aanvoerderschap binnen een team, et cetera. Dit gedeelte wordt door de trainer/ leider zelf ingevuld 
en doorgespeeld naar de spelers c.q. ouders/verzorgers. 
 
Einde seizoen 
De trainer(s) en/of leider(s) dienen aan het einde van het seizoen afspraken te maken met de spelers 
voor het komende seizoen, zoals over de vraag of er weer op de spelers gerekend kan worden voor 
het volgende seizoen. Of dat de spelers andere plannen hebben. Op die manier kan er een goede 
teamindeling gemaakt worden voor het komend seizoen. 
 
Keepersbeleid 
 
Voor alle jeugdkeepers en -keepsters is er de mogelijkheid tot het krijgen van keeperstraining vanuit 
v.v. de Fendert. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de commissies onderbouw, 
bovenbouw en meisjesvoetbal om dit te organiseren.  
 
Het afmelden voor de keeperstraining dient direct bij de keeperstrainer te gebeuren. De manier van 
communiceren over het afmelden wordt afgesproken met de keeperstrainer. Dit kan middels email, 
WhatsApp et cetera. Als de communicatiestroom maar duidelijk en beschikbaar is voor de 
betrokkenen. 
 
Een voorwaarde voor keeperstraining is wel dat deze spelers ook regelmatig in de wedstrijden 
keepen. Er wordt per elftal een maximum van 2 keepers aangehouden en voor de 
zeventallen maximaal 1 keeper. Met de keeperstrainer en -coördinator zullen de vorderingen van de 
keepers regelmatig worden geëvalueerd.  
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4. Opleiding kader 
 
V.v. de Fendert hecht er veel waarde aan dat de jeugdspelers getraind en begeleid worden door 
enthousiaste en gedisciplineerde trainers/leiders. Dit is een voorwaarde voor de jeugd om een 
plezierige omgeving te hebben en daarmee de juiste voedingsbodem te creëren voor een optimale 
ontwikkeling. Een algehele goede sfeer creëren houdt, naast plezier, ook in dat er sportief gedrag 
vertoond wordt, er discipline aanwezig is en er zorgvuldig met de materialen wordt omgegaan.  
 
Daarnaast is ook de technische kwalificatie van de trainers/leiders van groot belang. De jeugdtrainers 
moeten kunnen zorgen voor technische, tactische, conditionele en mentale scholing. De 
jeugdcoördinatoren hebben hierin een ondersteunende rol. Zij kunnen trainers/leiders voorzien van 
advies en tips. Ook kunnen zij oefenstof aanreiken of een gasttraining verzorgen. 
 
Onder het motto “Train de Trainer” stimuleren de commissies trainers/leiders tot het volgen van 
cursussen. Dit vormt een vast agendapunt in de halfjaarlijkse evaluatiegesprekken. De kosten voor 
het volgen van de cursussen Pupillencoach (F-coach), Jeugdvoetbalbegeleider (JVBL), 
Jeugdvoetbalspelleider (JVSL) en Jeugdvoetbaltrainer (JVT) worden in principe door v.v. de Fendert 
vergoed. Daarbij wordt dan wel de intentie besproken dat v.v. de Fendert minimaal twee jaar profijt 
heeft van hetgeen de trainer/leider heeft geleerd tijdens de cursus.  
 
Het streven bij v.v. de Fendert is om bij ieder team minimaal een trainers/leiders duo te hebben. Voor 
het JO19-1 elftal, wat als voorportaal voor het 1e seniorenteam geldt, wordt ernaar gestreefd een 
trainer met het TC3 diploma te hebben. 
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5. Samenstelling teams 
 

Gedurende het seizoen bezoeken de jeugdcoördinatoren trainingen en wedstrijden van de 
jeugdteams. Daarnaast worden twee keer per jaar evaluatiebijeenkomsten met de trainers/leiders van 
ieder team georganiseerd om de voortgang van het team te bespreken. Een belangrijk onderwerp 
tijdens deze besprekingen is het beoordelingsformulier per speler. Dit formulier wordt besproken, 
waarbij ook de gedurende het seizoen opgedane inzichten van de jeugdcoördinator betrokken worden 
om zo tot een totale beoordeling te komen. Deze totale beoordeling is voor de jeugdcoördinator een 
maatstaf om te kunnen bepalen op welk niveau een bepaalde speler zich bevindt en welke 
ontwikkeling hij of zij heeft doorgemaakt. Tijdens de tweede bespreking in het seizoen wordt naast het 
beoordelingsformulier ook aan de trainers/leiders een indicatie voor plaatsing volgend seizoen 
gevraagd. 
 
Aan het einde van het seizoen (april/mei) wordt door de jeugdcoördinatoren een concept-indeling 
gemaakt van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen. Deze concept-indeling wordt vervolgens 
besproken in de jeugdcommissies. Na overleg met deze commissies wordt de indeling zo nodig 
aangepast en daarna bekend gemaakt aan de beoogde nieuwe leiders/trainers. Vervolgens wordt de 
indeling bekend gemaakt door vermelding op de website www.vvdefendert.nl Ouders worden vooraf 
ingelicht/geraadpleegd wanneer een speler ingedeeld wordt buiten zijn eigen leeftijdscategorie. 
 
Spelers worden in principe op leeftijd geselecteerd. Het jeugdbestuur kan spelers vervroegd in 
een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal spelers daartoe aanleiding geeft of er sprake is 
van exceptionele kwaliteiten.  
 
Per leeftijdsklasse, niet per team, zijn bij elftallen maximaal 3 dispensatiespelers en bij zeventallen 
maximaal 2 dispensatiespelers toegestaan. Wanneer er geen bovenliggend team is, mag er bij een 
elftal worden uitgebreid naar 5 dispensatiespelers, en bij een zevental naar 3. Het jeugdbestuur is 
verantwoordelijk voor het aanvragen van dispensatie bij de KNVB. Daarnaast is er door de KNVB ten 
aanzien van het spelen van meisjes in jongenselftallen een versoepelde leeftijdsregeling ingevoerd.  
 
Bij het indelen in een hogere leeftijdscategorie zijn de hieronder genoemde ‘hoofdkwaliteiten’ de 
belangrijkste criteria op grond waarvan de indeling dan plaatsvindt. Selectieteams worden gevormd 
vanaf de JO9-jeugd. Selectie vindt plaats op dezelfde  ‘hoofdkwaliteiten’, welke ook terug komen op 
het beoordelingsformulier. Deze zijn: 

 techniek; 
 mentaliteit / instelling; 
 inzicht / tactiek; 
 fysieke aspecten; 
 gedrag; 
 leeftijd. 

 
Nadat de indeling vast staat, bestaat er de mogelijkheid dat spelers worden uitgenodigd om mee te 
doen met een hogere leeftijdscategorie (JO19/JO17-junioren met een van de beide selecties, JO15-
junioren met de JO17-junioren et cetera). Dit is toegestaan mits dit met de betreffende 
trainer/leider voorafgaand aan de wedstrijd is overlegd. Consequentie hiervan kan zijn dat dit 
doorwerkt bij de jongere leeftijdscategorieën (JO15-junioren, JO13-pupillen en JO11-pupillen). Naast 
overleg met de betreffende trainer/leider, is overleg met de betreffende speler ook gewenst. 
 
De selectieteams worden gevormd door de eerder genoemde “hoofdkwaliteiten”. Bij de lagere teams 
worden waar mogelijk ook sociale factoren meegenomen. Eenmaal geselecteerd in een bepaald team 
is er geen garantie op spelen in dat team gedurende het hele seizoen. Tijdens het seizoen kunnen na 
evaluatie nog verschuivingen in de samenstelling plaatsvinden. De spelers c.q. ouders/verzorgers 
moeten hiervan wel op de hoogte zijn gebracht. Wel is de insteek het aantal wisselingen gedurende 
het seizoen zoveel mogelijk te beperken. 
 
Meiden voetbal  
Bij aanmeldingen van meisjes komen deze in eerste instantie bij de jongensteams te spelen. Pas 
vanaf de leeftijdscategorie JO13 streeft het jeugdbestuur ernaar om meisjesteams te vormen. 
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6. Normen en waarden 
 
V.v. de Fendert…één dorp, één club. Naast een grote groep voetballers zijn er veel vrijwilligers actief 
(als trainer, leider. scheids- of grensrechter, kantinebeheerder, materiaalman of in een bestuursfunctie 
of lid van een activiteitencommissie). Op allerlei manieren wordt mogelijk gemaakt dat er kan worden 
gevoetbald én dat er leuke activiteiten worden georganiseerd. Zo is v.v. de Fendert een sportieve, 
laagdrempelige en toegankelijke club, met een mooi sportpark als ontmoetingsplaats waar 
gezelligheid, verbondenheid en gastvrijheid samen komen en waar iedereen zich thuis moet voelen.  
 
Voor iedereen die direct of indirect is betrokken bij v.v. de Fendert gelden bepaalde normen en 
waarden; hoe ga je met elkaar om, wat is normaal en wat niet? 
 
V.v. de Fendert vraagt dan ook aan al onze spelers, begeleiders, ouders, toeschouwers en 
bestuurders en overige vrijwilligers om onderstaande gedragsregels in ogenschouw te nemen: 
 

 We hebben respect voor het voetbalspel en alles daaromheen, we respecteren de 
beslissingen van de scheidsrechter; 

 We pesten, schelden en intimideren niet; 
 We houden ons aan gemaakte afspraken; 
 We praten met elkaar en niet over elkaar; 
 We laten het sportpark én de kleedkamers schoon en in goede staat achter; 
 We gedragen ons als een goede gastheer of gastvrouw; 
 We gebruiken geen alcohol buiten de daarvoor toegestane plaatsen. En daarbij respecteren 

we <18 = nix; 
 We spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, gepast in; 
 We onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld; 
 We respecteren elkaars- en verenigingseigendommen; 
 Als speler ben je een voorbeeld voor anderen; 
 Drugs zijn uit den boze; 
 Roken in de clubgebouwen is verboden; 
 We leven de verenigingsregels na. 

 
Het stimuleren van het tijdig behalen van het spelregelbewijs voor JO17-junioren draagt bij aan de 
naleving van bovenstaande gedragsregels. Het jeugdbestuur heeft hierin een actieve rol. 
 
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
 
Bij v.v. de Fendert wordt het belangrijk gevonden dat de leden in een veilig klimaat kunnen sporten. 
Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in 
Nederland helaas meerdere gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht. Een 
van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel 
ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een 
VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat 
iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.  
 
Bij v.v. de Fendert zal er ook een traject opgestart worden om van vrijwilligers die werken met 
minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. Uiteraard wordt 
van iedereen verlangd hier aan mee te werken. Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de 
drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking.  
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7. Nevenactiviteiten 
 
Binnen het jeugdbestuur worden er diverse activiteiten georganiseerd. Dit zijn zowel voetbal-
activiteiten (zoals voetbal toernooien) als niet-voetbalinhoudelijke activiteiten ter bevordering van de 
saamhorigheid en gezelligheid binnen de club. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Het Sinterklaasfeest voor leden onder 9 jaar; 
- Het Kerst zaalvoetbal toernooi; 
- Het jeugdkamp van 7 tot 11 jaar; 
- De vrienden- en vriendinnen dag; 
- De Grote Club Actie; 
- Het bezoeken van een wedstrijd in het  betaald voetbal; 
- De halfjaarlijkse huldiging van de kampioenen. 

 
Er is een vaste afvaardiging van de activiteitencommissie in het jeugdbestuur. Veel vrijwilligers 
ondersteunen deze commissie bij verschillende activiteiten.  
 
 
 
 

    

 

  

  



   

 13 

Uitvoeringsagenda 
 
In de periode 2017-2020 zal door het jeugdbestuur aan de uitwerking van dit Jeugdplan worden 
gewerkt. In onderstaande tabel zijn de hoofdelementen benoemd, en is op basis van prioriteitsstelling 
aangegeven wanneer deze worden opgepakt.  
 
Hierbij wijzen wij erop dat deze uitvoeringsagenda een dynamisch karakter heeft. Dit betekent dat 
binnen het jeugdbestuur jaarlijks wordt geëvalueerd hoe de realisatie van de agenda vordert. Dit kan 
leiden tot nieuw op te pakken elementen en/of bijstelling van de planning. 
 
Hoofdelement 1e helft 

2017 
2e helft 
2017 

1e helft 
2018 

2e helft 
2018 

1e helft 
2019 

2e helft 
2019 

Impact wijzigingen KNVB x      
Aanstellen JC bovenbouw x      
Technisch deel jeugdplan   x x   
Implementatie VOG  x x    
Interne werving & opleiding kader  x x    
Uitdragen normen en waarden  x     
 
 


