
 
	

 
	
Jeugdplan	2017-2021	
	

1.	Inleiding	
	
SV	Gouda	wil	een	club	zijn,	die	midden	in	de	samenleving	staat,	die	zich	openstelt	naar	leden	van	alle	
gezindten	en	culturen.	De	club	wil	ook	een	vereniging	zijn	met	een	duidelijke	eigen	identiteit.	Dat	
betekent	voor	het	kader	dat	men	zich	daar	aan	houdt,	maar	ook	dat	(nieuwe)	leden	zich	scharen	
achter	dit	beleid;	zij	bepalen	met	zijn	allen	de	identiteit.	Deze	staat	niet	gegrift	in	graniet	voor	de	
eeuwigheid,	maar	kan	door	de	leden	aangepast	worden	aan	veranderende	omstandigheden.	
	
Het	Jeugdplan	2017-2021	(	verder	Jeugdplan)	is	een	belangrijk	onderdeel	van	deze	identiteit.	Het	
geeft	aan	hoe	we	bij	SV	Gouda	onze	jeugd	van	de	allerkleinsten	(jeugd	onder	zes	jaar,	de	
Voetbalschool)	tot	en	met	JO19	(voorheen	A-	jeugd)	willen	opvangen	en	begeleiden,	zodat	ze	het	
beste	uit	zichzelf	kunnen	halen.	
	
2.	Het	Jeugdplan	in	het	kort.	
	
Voetbal	is	een	teamsport,	het	samenspel,	het	met	elkaar	“werken”	is,	zowel	binnen	als	buiten	het	
veld,	van	wezenlijk	belang.	Het	plezier	met	elkaar	en	in	het	spel	dient	voorop	te	staan;	binnen	het	
teamverband	dient	de	individuele	speler	beter	te	worden.	
De	prestatie,	zoals	het	structureel	hoger	voetballen	staat	dus	niet	voorop,	maar	indien	bovenstaande	
zaken	op	orde	zijn	kan	er	goed	gevoetbald	worden	en	gaan	we	zeker	voor	de	prestatie.	Wat	geeft	
meer	plezier	dan	kampioen	worden?	
We	willen	graag	een	herkenbare	jeugdopleiding	neerzetten.	Spelers,	begeleiding	en	ouders	moeten	
weten	waar	ze	aan	toe	zijn.	Voor	de	opleiding	van	spelers	is	het	belangrijk	een	herkenbare	speelstijl	
te	ontwikkelen,	die	door	de	begeleiding	ook	gepredikt,	getraind	en	onderhouden	wordt.	Voor	de	
ouders	is	het	belangrijk	te	weten	wat	van	hen	verwacht	wordt;	de	Jeugdcommissie	zal		hierin	vanaf	
de	intake	van	het	kandidaat-lid,	hun	kind,	duidelijk	moeten	zijn.	Het	aangaan	van	een	lidmaatschap	
geeft	niet	alleen	recht	tot	trainen	en	voetballen,	maar	vereist.	ook	andere	inzet	(vrijwilliger)	van	kind	
en	ouder(s).	
	
Spelers/ouders		en	trainers/coaches/begeleiders	moeten	trots	zijn	om	lid	te	zijn	van	de	
voetbalvereniging	SV	Gouda	en	dit	ook	uitstralen	buiten	onze	club.	
Zo	kunnen	we	nieuwe	leden	werven,	goede	spelers	behouden	en	de	kwaliteit	worden	verhoogd.	
Uiteindelijk	willen	we	dat	structureel,	kwalitatief	goede	spelers	doorstromen	naar	niet	alleen	de	
recreatieve	tak	van	de	senioren,	maar	zeker	ook	naar	haar	selectie.		Voor	de	toestroom	van	nieuwe	
jeugd	is	het	belangrijk	dat	Zaterdag	1	en	2	structureel	hoger	gaan	spelen.		
	
Natuurlijk	starten	we	niet	op	nul,	de	afgelopen	jaren	is	er	hard	gewerkt	aan	zowel	het	technische	
domein,	als	de	gewenste	normen	en	waarden	.	Door	de	komst	van	technische	jeugdcoördinatoren		



	
	
(TJC'-s)	voor	zowel	de	pupillen	JO8-JO13	(voorheen	F,E,D-	pupillen),	inclusief	de	voetbalschool	(JO7),	
als	de	junioren	JO15	t/m	JO19	(voorheen	C,B,A-	junioren)	en	het	samen	met	de	seniorencommissie		
formeren,	ondersteunen	en	laten	spelen	van	een	O23	jaar	team,	is	de	kwaliteit	van	onze	spelers	
omhoog	gegaan.		
In	aansluiting	op	de	landelijke	tendens	worden	we	geconfronteerd	met	spelers	die	als	ze	richting	de	
senioren	gaan,	vertrekken	naar	andere	clubs	of	stoppen,	vaak	tijdelijk,	met	voetbal.	Dit	is	en	blijft	een	
punt	van	grote	aandacht.	De	aanwas	bij	de	pupillen	in	de	afgelopen	periode	dreigt	zo	bij	de	junioren	
weer	volledig	verloren	te	gaan.		
	
Verder	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	de	wijzigingen	in	het	pupillenvoetbal	die	de	KNVB,	
gestart	in	seizoen	2017-2018	met	de	JO8	en	JO9,	verder	gaat	doorvoeren.	Als	blijkt	dat	daaruit	
inderdaad	de	verwachte	kwaliteitsverbetering	van	alle	spelers	in	Nederland	uiteindelijk	gehaald	
wordt,	zal	in	de	komende	jaren	elk	seizoen	een	uitbreiding	van	deze	vernieuwingen	bij	oudere	
leeftijdsgroepen	plaatsvinden.	Dit	vraagt	op	relatief	korte	termijn	extra	investeringen	in	
spelmaterialen	en	gekwalificeerde	veelal	betaalde	mankracht.	
	
Een	andere	ontwikkeling	die	zich	nadrukkelijk	heeft	ingezet	is	de	steeds	groter	wordende	aanwas	van	
meisjes	die	voetbal	leuk	vinden.	Dit	vraagt	in	begeleiding	en	facilitair	niet	alleen	van	de	
Jeugdcommissie	(	zo	lang	er	nog	geen	aparte	“Vrouwencommissie”	bestaat)	,	maar	ook	van	ons	
clubbestuur	qua	uitbreiding	in	aantal	kleedkamers	en	velden	grote	inspanningen.	Zeker	als	er	een	
“senioren-toekomst”	voor	vrouwen	bij	SV	Gouda	gerealiseerd	wordt.		
	
Dit	Jeugdplan	beschrijft	welke	speerpunten	de	Jeugdcommissie	heeft	geformuleerd	om	het	
bovengenoemde	te	realiseren	en	hoe	ze	denkt	deze	te	gaan	realiseren	met	steun	van	haar	Bestuur	
en		medewerking	van	de	Seniorencommissie.		
	
	
Jeugdcommissie	SV	Gouda.	
	
	
	
P.S.:	-	Daar	waar	in	het	Jeugdplan	het	woord	speler(s)	staat,	wordt/worden	ook	speelster(s)	bedoeld;	
								-	Daar	waar	in	het	Jeugdplan	het	woord	jeugd	staat	worden	zowel	jongens	als	meisjes	bedoeld.	
	 	



	
	
	
3.	Speerpunten	Jeugdplan	
	
Voor	de	komende	jaren	ziet	de	Jeugdcommissie	een	aantal	verbeterpunten,	die	gerealiseerd	
kunnen/moeten	worden	en	zijn	vastgelegd	in	de	volgende	speerpunten:	
	
A)	Optimaliseren	van	de	technische	-	en	sociale	begeleiding	van	jeugdspelers;	
B)	Verbeteren	van	de	communicatie	naar	spelers	en	ouders;	wat	mogen	spelers	en	ouders	van		
					SV	Gouda	verwachten	en	wat	verwacht	SV	Gouda	van	spelers	en	ouders;	
C)	Oprichten	van	een	aparte	Vrouwencommissie;	
D)	Adviseren	van	de	Scheidsrechterscommissie;				
E)	Voorkomen	verlies	junior	leden	/Bevorderen	doorstroming	naar	de	senioren;	
F)		Optimaliseren	van	de	samenwerking	met	de	Seniorencommissie;	
G)	Verhogen	van	de	sponsorinkomsten.			
	
Om	de	speerpunten	en	alle	taken	waar	te	maken	is	het	noodzakelijk	dat	de	Jeugdcommissie	volledig	
bezet	blijft.		Ouders	worden	dan	ook	van	harte	uitgenodigd	een	bijdrage	op	dit	terrein	te	leveren.	
 	
4.	Realisatie	Speerpunten	Jeugdplan	
	
Om	de	speerpunten	te	realiseren	gaat	de	Jeugdcommissie	het	volgende	organiseren,	inzake	punt:	
	
A)	Optimaliseren	van	de	technische	-	en	sociale	begeleiding	van	jeugdspelers	
					-	werven,	begeleiden	en	houden	van	gediplomeerde/gekwalificeerde	trainers;	
					-	beschrijven	van	de	verantwoordelijkheden	/	aanreiken	van	een	leidraad	aan	haar	kader;										
					-	opleiden	van	trainers	en	begeleiders	binnen	de	jeugdafdeling;	het	zowel	aanbieden	van	
							cursussen,	als	de	begeleiding	in	de	praktijk	(coach	de	coach	/	train	de	trainer);	
					-	het	aanbieden	van	vernieuwende	en	uitdagende	oefenstof	aan	(jonge)spelers;	
							zij	pakken	oefenstof	immers	sneller	op	als	zij	geprikkeld	worden;	de	mediatheek	wordt	
							steeds	opnieuw	samengesteld	en	zal	voor	elke	trainer	toegankelijk	zijn;		
					-	stringent	uitdragen	en	handhaven	van	huisregels	/	normen	en	waarden	van	SV	Gouda	
							(zie	Bijlage	2:	Huisregels	SV	Gouda);	
 
B)	Verbetering	communicatie	naar	spelers	en	ouders;	wat	mogen	spelers	en	ouders	van	SV	Gouda	
					verwachten	en	wat	verwacht	SV	Gouda	van	spelers	en	ouders.	
    -	Het	up	to	date	houden	van	taken	en	verantwoordelijkheden	van	de	Jeugdcommissie	en	zijn	leden	
							(zie	Bijlage	1:	Taken	Jeugdcommissie)	
				-	het	verzorgen	van	een	duidelijke	intake-	procedure	bij	het	lid	worden	van	SV	Gouda;	het	aan	
						spelers	en	ouders	duidelijk	maken	wat	de	rechten,	plichten,	normen	en	waarden	van	onze	club	
						zijn.	In	Bijlage	3	is	de	intake	procedure	opgenomen.;	
				-	duidelijk	informeren	over	wedstrijddata,	trainingsdata,	jeugdbeleid	en	veranderingen	hierin;	
				-	het	op	verzoek	informatie	verstrekken	over	gevoerd	selectie	-	en	wisselbeurtbeleid;	
				-	handhaven	uitvoering	gewenste	vrijwilligerstaken	van	ouders;				
 	



C)	Het	oprichten	van	een	aparte	Vrouwencommissie		
					-	het	werven	van	kandidaten	voor	deze	commissie;	
					-	het	opleiden	van	potentiële	kandidaten;	
					-	het	actief	werven	van	meisjes	voor	verbreding	van	de	onderbouw;				
					-	het	t/m	JO9	met	de	jongens	mee	laten	voetballen	en	trainen	door	meisjes;	
 
D)	Adviseren	van	de	Scheidsrechterscommissie	
					-	het	rechtstreeks	onder	het	bestuur	plaatsen	van	de	scheidsrechterscommissie	jeugd	om	een	
							betere	samenwerking	met	de	scheidsrechterscommissie	van	de	senioren	te	realiseren;	
					-	het	adviseren	bij	de	selectie	van	junioren	die	bij	pupillenwedstrijden	scheidsrechter,	dan	wel	
							wedstrijdbegeleider	zijn.	
 
E)	Voorkomen	verlies	junior	leden	/Bevorderen	doorstroming	naar	de	senioren;	
					-	voorkomen	verlies	van	vooral	oudere	juniorenleden	(vanaf	JO15)	om	meer	doorstroming	
							naar	 de	 senioren	 te	 krijgen.	 Hierbij	 wordt	 ook	 gedacht	 aan	 het	 organiseren	 van	 activiteiten	
buiten	
							het	voetbal;			
					-	duidelijkheid	geven	bij	het	maken	van	teams	zowel	in	het	begin	van	het	seizoen	als	gedurende	
							het	seizoen.	In	Bijlage	4	staat	deze	procedure	vorming	nieuwe	teams	omschreven.	
	
F)		Optimaliseren	van	de	samenwerking	met	de	Seniorencommissie;	
					-	het	maken	van	duidelijke	afspraken	t.b.v.	het	optimaal	indelen	van	zowel	wedstrijddagen,	als	ook	
							trainingsavonden;	
					-	het	verbeteren	van	de	samenwerking	rond	het	O23	jaar	team;	
					-	het	opzetten	van	een	gezamenlijke	keeperstraining	o.l.v.	hoofdtrainer	keepers	senioren;	
					-	het	in	overleg	meetrainen	van	junioren(	in	principe	JO19)	met	seniorenselecties;	
					-	het	in	overleg	wedstrijdervaring	opdoen	door	JO19	bij	de	selectie	van	de	senioren;	
 
G)	Verhogen	van	de	sponsorinkomsten.			
					-	het	oprichten	van	een	sponsorcommissie,	i.o.m.	het	Bestuur	en	de	Seniorencommissie,	voor	
								het	genereren	van	meer	financiële	middelen	club-	breed;	
					-	het	werven	/	aanstellen	van	een	commissielid	binnen	de	Jeugdcommissie	voor	PR,	communicatie	
								en	sponsoring.			
 
5	Bewaking	realisatie	Speerpunten	Jeugdplan	
Het	 bewaken	 van	 de	 voortgang	 in	 het	 behalen	 van	 speerpunten	 zal	 voor	 elk	 Kerstreces	 en	
zomerreces	 door	 de	 Jeugdcommissie	 plaatsvinden.	 Zo	 nodig	 worden	 nieuwe	 speerpunten	
geformuleerd,	waarbij	de	inbreng	van	spelers	en	ouders	heel	erg	op	prijs	wordt	gesteld.	Een	en	ander	
zal	worden	gecommuniceerd.	
	
Tenslotte:	
Het	 uiteindelijke	 doel	 onze	 jeugdleden	 zowel	 individueel	 als	 collectief	 plezier	 te	 laten	 beleven	 bij	
trainingen	 en	 wedstrijden	 met	 binding	 aan	 onze	 mooie	 club	 SV	 Gouda,	 vertrouwen	 wij	 met	 het	
uitvoeren	van	dit	Jeugdplan	te	realiseren.	
	



																																																																																																																																																																																																																																									 
	De	Jeugdcommissie	SV	Gouda.					 	 	 	 													
Bijlage	1:		Taken	Jeugdcommissie	

Voorzitter:			

• 	 Coördinatie	en	eindverantwoordelijk	Jeugdcommissie	en	jeugdbeleid;	

• 	 Contactpersoon	Bestuur	SV	Gouda;	

• 	 Voorzitter	overleg	Jeugdcommissie;	

• 	 Organisatie	vergaderingen	Jeugdcommissie	(samen	met	de	secretaris);	

• 						Representatie	en	externe	contacten	(	andere	verenigingen,	kranten	e.d.).		

Secretaris: 

• 	 Eindverantwoordelijk	secretariaat	Jeugdcommissie;		

• 	 Plaatsvervangend	voorzitter;	

• 	 Organisatie	vergaderingen	Jeugdcommissie;	

• 	 Beheer	notulen;	

• 	 Jaarverslag;	

• 	 Verwerken	in-	en	uitgaande	post;	

• 	 Contactpersoon	voor	en	naar	de	KNVB;		

• 	 Administratie	verweerschriften	i.o.	coaches/leiders;	

• 						Auteur	Jeugdplan.	

Penningmeester: 

• 	 Beheer	financiën	(opstellen	begroting,	etc.)	

• 	 Uitvoering	sancties	i.o.m.	ledenadministratie;	

• 	 Coördinatie	fondsenwerving/	sponsoren;	

• 	 Verantwoordelijk	voor	alle	betalingen;	

• 	 Opstellen	begroting	en	financieel	jaarverslag;	

• 	 Contractbeheer	trainers.	

Technische	commissie: 

• 	 Coördinatie	Jeugdplan;	

• 	 Coördinatie	indeling	jeugdelftallen;	

• 	 Werven	van	trainers	en	begeleiders;	

• 	 Centraal	aanspreekpunt	Jeugdcommissie	naar	jeugdleden,	leiders,	trainers/coaches;	



• 							Contact	onderhouden	met	bestuurslid	technische	zaken	senioren.		

	

Bestuurslid	materiaalbeheer:	

• 	 Beheerder	van	de	materialen	(shirts,	ballen,	trainingsmateriaal);	

Bestuurslid	communicatie:	 

• 	 Webmaster	website	jeugd	SV	Gouda;	 	

Bestuurslid	intake/evenementen:	

	 	 .	 Opstellen	activiteitenagenda	i.o.m.	voorzitter	en	coördinatie	uitvoering;	

• 	 Coördinatie	en	uitvoering	intakegesprekken	jeugd.	

Algemene	bestuurstaken: 

• 	 Gastheer	zijn	en	coördinatie	wedstrijddagen.	 	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Bijlage	2:			

	

Huisregels	SV	Gouda	

1 Fatsoen,	normen	en	waarden.		

Fatsoen	 moet	 je	 doen.	 De	 gemeente	 Gouda	 heeft	 een	 aantal	 stadsregels	 vastgesteld	 die	 je	 zou	
moeten	doen	om	de	leefbaarheid	 in	de	stad	te	vergroten.	Deze	stadsregels	zijn	ook	van	toepassing	
bij	onze	club.	Bij	SV	Gouda	geldt	dan	ook:		

i 	Wat	je	stuk	maakt	moet	je	zelf	betalen.	Dat	geldt	voor	alles	wat	op	en	rondom	het	veld	
aanwezig	is	zoals	de	kleedkamers,	de	doelnetten,	de	ballen,	de	shirts,	etc.;	

ii 	Gebruik	 geen	 geweld;	 niet	 tegen	 je	 medespelers,	 je	 tegenstanders	 of	 wie	 dan	 ook;	
respecteer	elkaar	altijd,	ook	al		ben	je	het	niet	eens	of	begrijp	je	elkaar	niet;	

iii 	Ruim	je	afval	zelf	op	in	de	vuilnisbakken	die	daarvoor	bedoeld	zijn;	

iv 	Spreek	 Nederlands,	 dan	 begrijpen	 we	 elkaar	 en	 is	 er	 geen	 onnodige	 reden	 voor	
wantrouwen;	

v 	Ouders	 voeden	 zelf	 hun	 kinderen	 op.	 De	 voetbalvereniging	 heeft	 een	 belangrijke	
opvoedende	 taak,	 maar	 de	 ouders	 zijn	 altijd	 aanspreekbaar	 op	 het	 gedrag	 van	 hun	
kinderen	en	treden	op	als	dat	nodig	is;	

vi 	Pest,	plaag	en	discrimineer	niet;	zo	houden	we	de	sfeer	in	de	ploeg,	binnen	het	veld	en	in	
de	vereniging	goed;	

vii 	Trainers,	 begeleiders	 en	 jeugdcommissie	 zijn	 er	 voor	 ons	 allemaal;	 het	 spreekt	 vanzelf	
dat	je	naar	hen	luistert.	

2 Sportiviteit.	

Voetbal	is	een	sport	waarin	je	contact	maakt	met	elkaar.	Soms	raak	je	wel	eens	iemand	ongelukkig,	
soms	word	je	wel	eens	ongelukkig	door	een	ander	geraakt.	Accepteer	dat	en	word	niet	boos.	Doe	je	
best	om	overtredingen	te	voorkomen.	Geef	geen	aanleiding	tot	boosheid	bij	 je	tegenstander	en	de	
(assistent)scheidsrechter/spelbegeleider.		

Voetbal	is	ook	een	sport	waarin	je	kunt	winnen	en	verliezen.	Toon	je	een	goed	winnaar	en	verliezer.	
Zonder	tegenstander	kan	je	geen	wedstrijd	spelen.	Respecteer	daarom	je	tegenstander.	Wees	blij	dat	
er	mensen	zijn	die	tegen	je	willen	spelen.	

3 Hygiëne.	

Tijdens	de	training	en	het	voetballen	word	je	warm	en	ga	je	meestal	zweten.	Na	afloop	van	training	
en	wedstrijd	wordt	nadrukkelijk	aanbevolen	om	je	te	douchen.		

4 Kleding.	

Als	 jeugdspeler	 vertegenwoordig	 je	 SV	 Gouda.	 Iedereen	 dient	 er	 daarom	 netjes	 uit	 te	 zien.	 Elke	
speler	heeft	een	correct	SV	Gouda-	tenue	en	speelt	met	het	shirt	in	de	broek	en	opgetrokken	kousen.	
Scheenbeschermers	 zijn	 door	 de	 KNVB	 verplicht.	 Zonder	 scheenbeschermers	 mag	 je	 van	 de	



scheidsrechter	niet	meespelen	en	is	er	geen	verzekeringsdekking. 
	

5 De	trainer	en	de	begeleider	hebben	de	leiding.	

Bij	 een	 voetbalteam	 kan	 niet	 iedereen	 de	 leiding	 hebben.	 Tijdens	 de	 training	 heeft	 de	 trainer	 de	
leiding.	Hij	 geeft	aan	wat	 je	moet	doen	en	dat	volg	 je	op.	Na	afloop	van	de	 training	kun	 je	aan	de	
trainer	vragen	stellen.	Blijf	beleefd.	

Tijdens	 de	 wedstrijd	 en	 in	 de	 voorbereiding	 op	 de	 wedstrijd	 heeft	 de	 begeleider	 of	 de	 coach	 de	
leiding.	Hij	bepaalt	de	opstelling	en	de	speelwijze.	Dat	kan	hij	doen	in	overleg	met	de	spelers,	maar	
dat	hoeft	hij	niet	 te	doen.	Tijdens	de	wedstrijd	volg	 je	zijn	aanwijzingen	op.	Als	 je	gewisseld	wordt	
dan	 accepteer	 je	 dat	 zonder	 dat	 je	 laat	 blijken	 het	 daar	 niet	 mee	 eens	 te	 zijn.	 Na	 afloop	 van	 de	
wedstrijd	kun	je	de	begeleider	of	de	coach	vragen	stellen.	Blijf	beleefd.	

6 Aanwezigheid	bij	training	en	wedstrijd.	

Als	 je	 lid	 bent	 van	 een	 voetbalvereniging	 doe	 je	 aan	 teamsport.	 Een	 team	 kan	 alleen	 een	 team	
worden	door	vaak	met	elkaar	samen	te	spelen	en	te	trainen.	Daarom	kun	je	naast	het	voetballen	op	
zaterdag	twee	keer	trainen.	SV	Gouda	gaat	er	vanuit	dat	 je	altijd	komt	trainen	en	voetballen.	Soms	
gaat	dat	niet.	Dan	ben	je	ziek	of	zijn	er	andere	bijzondere	omstandigheden	die	er	voor	zorgen	dat	je	
niet	 kunt	 komen.	 Laat	 dat	 altijd	 weten.	 (Ouders:	 Ook	 in	 verband	met	 de	 veiligheid	 van	 uw	 kind).	
Afzeggen	 voor	 de	 training	 doe	 je	 bij	 de	 trainer.	 Afzeggen	 voor	 een	 wedstrijd	 doe	 je	 bij	 de	
begeleider/coach.	Afzeggen	voor	een	wedstrijd	doe	 je	ruim	van	tevoren	zodat	de	begeleider/coach	
voor	vervanging	kan	zorgen.	Slecht	weer	is	geen	reden	voor	afzegging.	Als	je	twijfelt	of	een	wedstrijd	
of	training	wel	door	zal	gaan	kijk	op	de	SV	Gouda	site	of	bel	het	clubhuis. 
	

7 Klachten.	

Als	je	het	niet	eens	bent	met	een	medespeler	dan	moet	je	dat	eerst	proberen	uit	te	praten	met	die	
speler.	Lukt	dat	niet	dan	spreek	je	daarover	met	je	begeleider/coach.	

Als	 je	 het	 niet	 eens	 bent	 met	 een	 trainer	 dan	 moet	 je	 dat	 eerst	 proberen	 uit	 te	 praten	 met	 die	
trainer.	Lukt	dat	niet	dan	spreek	je	daarover	met	het	bestuurslid	technische	zaken.	

Als	je	het	niet	eens	bent	met	een	begeleider/coach	dan	moet	je	dat	eerst	proberen	uit	te	praten	met	
die	begeleider/coach.	Lukt	dat	niet	dan	spreek	je	daarover	met	de	wedstrijdsecretaris.	

Als	 ouders	 klachten	hebben	dan	 spreken	 zij	 daarover	met	 de	 betrokken	persoon.	 Indien	 de	 klacht	
niet	naar	 tevredenheid	wordt	behandeld	dan	nemen	zij	 contact	op	met	het	bestuurslid	 technische	
zaken.	

8 Disciplinaire	maatregelen.	

Bij	wangedrag	kan	de	jeugdcommissie	overgaan	tot	een	taakstraf	of	tot	de	schorsing	van	een	speler.	
Onder	 wangedrag	 wordt	 verstaan:	 herhaaldelijk	 ruzie	 zoeken,	 een	 opzettelijke	 grove	 overtreding	
tijdens	een	training	of	wedstrijd,	belediging	van	personen	in	en	rondom	het	veld,	herhaaldelijk	niet	
corrigeerbaar	gedrag,	zonder	afmelding	niet	verschijnen	bij	wedstrijden	van	 je	team	en	alle	andere	
vormen	van	gedrag	die	respectloos	zijn. 
In	principe	wordt	de	speler	eerst	gewaarschuwd	voor	een	disciplinaire	maatregel.	Afhankelijk	van	de	
ernst	 van	 de	 misdraging	 kan	 deze	 waarschuwing	 onmiddellijk	 gevolgd	 worden	 door	 een	 straf	 of	
schorsing.	 Bij	 herhaaldelijk	 wangedrag	 (van	 welke	 soort	 dan	 ook)	 kan	 tot	 langdurige	 schorsing	
worden	overgegaan.	In	het	uiterste	geval	kan	je	door	SV	Gouda	geroyeerd	worden	(dan	mag	je	geen	
lid	meer	zijn	van	SV	Gouda).		Om	dit	proces	onafhankelijk	uit	te	voeren	is	een	tuchtcommissie	Jeugd	
benoemd.	Naast	de	voorzitter	van	de	jeugdcommissie	nemen	hieraan	twee	onafhankelijke	leden	van	



de	SV	Gouda	deel.	Het	bestuur	van	de	SV	Gouda	heeft	hiervoor	regels	opgesteld. 
	

9 Gele	en	rode	kaarten. 
	
Conform	het	besluit	van	de	Algemene	ledenvergadering	van	6	juni	2007	wordt	een	eerste	gele	kaart	
door	de	vereniging	betaald.	Als	een	speler	daarna	weer	 (een)	kaart(en)	krijgt,	dan	moet	hij	die	zelf	
betalen.	 Rode	 kaarten	 worden	 sowieso	 door	 de	 speler	 in	 kwestie	 betaald.	 De	 speler	 is	 na	 zijn	
schorsing	weer	speelgerechtigd	als	hij	zijn	boete	betaald	heeft.	 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Bijlage	3:		Intake	documenten	SV	Gouda	Jeugd.	

Welkom	bij	SV	Gouda	

Welkom	bij	SV	Gouda,	voetbalvereniging	in	het	Groenhovenpark.	Ons	doel	is	een	goede	sfeer	te	
creëren	waarbij	je	kind	het	naar	zijn	zin	heeft,	veel	kan	leren	en	vooral	met	plezier	naar	het	voetbal	
gaat.	

In	deze	folder	vind	je	informatie	over	de	aanmelding,	de	trainingen	en	de	wedstrijden	van	de	JO-8,	
JO-9,	JO-11,	JO-13	pupillen	en	de	voetbalschool.		

Als	je	na	het	lezen	van	de	folder	meer	wil	weten,	kijk	dan	op	onze	site:	www.svgouda.nl.	

Spelregels	bij	aanmelding	

Als	je	kind	interesse	heeft	om	bij	SV	Gouda	te	komen	voetballen	kun	je	het	kind	aanmelden	met	de	
aanmeldingskaart.	We	vragen	een	aantal	gegevens	van	je.	

Na	aanmelding	nemen	wij	contact	met	je	op	en	krijg	je	een	persoonlijk	gesprek	bij	SV	Gouda	met	een	
van	de	commissieleden.	Hierin	geven	we	aan	wie	we	zijn,	wat	we	te	bieden	hebben,	wat	je		van	ons	
mag	verwachten	en	wat	we	van	onze	leden	verwachten.		

Het	is	bij	SV	Gouda	mogelijk	na	het	persoonlijke	gesprek	om	je	kind	4	keer	gratis	te	laten	meetrainen	
om	te	kijken	of	hij/	zij	het	voetbal	leuk	vindt.		

Als	je	na	de	eerste	kennismaking	met	SV	Gouda	je	kind	lid	wil	maken,	krijg	je	van	ons	het	
aanmeldingsformulier	,	het	formulier	voor	automatische	incasso	en	het	vrijwilligersformulier.								Je	
kunt	het	aanmeldingsformulier,	het	formulier	voor	automatische	incasso	en	het	vrijwilligersformulier	
ook	vinden	op	www.svgouda.nl	.	De	Jeugdcommissie	beslist	of	je	kind	lid	kan	worden	of	op	de	
wachtlijst	komt.	Het	kan	namelijk	zijn	dat	er	geen	plaats	is	in	de	teams	of	in	de	leeftijdscategorie	
waarin	je	kind	voetbalt.	Als	je	kind	lid	is	geworden	van	SV	Gouda,	mag	het	meedoen	met	de	
trainingen.		

Spelregels	bij	de	trainingen	

Tijdens	de	trainingen	krijgen	de	spelers	allerlei	oefeningen	om	de	balvaardigheid	te	vergroten,	goed	
te	leren	schieten	en	natuurlijk	een	lekker	partijtje	te	spelen.	

De	JO8,	JO9,	JO11	en	JO13	pupillen	van	SV	Gouda	trainen	twee	keer	per	week	op	maandag	en	
woensdag.	De	pupillen	van	de	Voetbalschool	trainen	twee	keer	per	week	op	woensdag	en	zaterdag.	



Ook	is	het	mogelijk	om	mee	te	doen	aan	de	keepers	training	.	Op	www.svgouda.nl	kun	je	de	tijden	
van	de	trainingen	vinden.	Spelregels	daarbij	zijn:	

	

-	Het	trainingsveld	is	alleen	beschikbaar	voor	spelers	en	trainers.	Dit	betekent	dat	er	geen	ouders/						
opa’s	of	oma’s	/	broertjes	/zusjes	binnen	de	hekken	zijn.	Ook	niet	in	de	dug	out.	

-	Ballen	blijven	op	het	veld.	

-	Spelers	zijn	uiterlijk	5	minuten	van	te	voren	aanwezig	ivm	het	invullen	van	de	presentielijst.	Lukt	dit	
structureel	niet,	maakt	dit	dan	kenbaar	aan	de	trainer.	

-	Scheenbeschermers	zijn	verplicht.	Geen	scheenbeschermers	betekent	niet	trainen.	Hierop	worden	
geen	uitzonderingen	gemaakt.	

-	Trainers	zijn	er	voor	de	spelers.	Wilt	u	ze	spreken	dan	kan	dit	voor	de	ouders	van	de	JO8	en	JO9	
spelers	voor	aanvang	van	de	training.	Voor	de	ouders	van	de	JO-11	spelers	kan	dit	na	afloop	van	de	
training.	Trainer	Jaouad	Essaoui	is	het	aanspreekpunt	voor	de	ouders.	Voor	de	ouders	van	de	JO13	
spelers	kan	dit	na	afloop	van	de	training.	Jaouad	is	te	bereiken	op	nummer	06-43801446.	

-	De	trainers	handelen	op	basis	van	de	volgende	situaties:	

*	Ongestrikte	veters.	Veters	strikken	buiten	de	oefening;	

*	Te	laat	komen;	als	u	te	laat	bent,	bel	dan	even	naar	de	trainer	en	meld	dat	u	onderweg	bent.	Te	laat	
komen	als	de	trainingsgroepen	al	ingedeeld	zijn,	betekent	niet	meetrainen.	Als	u	belt	wordt	er	een	
plaatsje	vrijgehouden	bij	de	indelingen	van	de	trainingsgroepen	en	kan	de	speler	alsnog	aansluiten.	

*	Mopperen	op	elkaar:	een	waarschuwing.	3	maal	waarschuwen	is	afkoelen	in	de	dug-out	tot	de	
volgende	oefening.	

*	Grote	mond	of	schelden:	afkoelen	in	de	dug-out	tot	volgende	oefening.	Bij	herhaling	wordt	de	
speler	weggestuurd	van	de	training.	

*	Pesten	of	bewuste	overtreding	tijdens	de	training:	afkoelen	in	de	dug-out	wachten	tot	de	volgende	
oefening.	Bij	herhaling	worden	de	spelers	weggestuurd	van	de	training.		

*	Vechten	voor	of	na	de	training	betekent	direct	naar	huis.	Bij	herhaling	volgende	wedstrijd	
schorsing.	

Voor	vragen	en/of	opmerkingen	over	deze	regels	kunt	u	contact	opnemen	met	Jaouad	Essaoui,	
Technisch	coördinator	pupillen.	



Spelregels	bij	de	wedstrijden	

De	pupillen	starten	het	seizoen	met	bekerwedstrijden,	daarna	worden	de	teams	door	de	KNVB	
definitief	in	een	bepaalde	klasse	ingedeeld.	Een	JO8	en	JO9	pupillen	team	bestaat	uit	maximaal	9	
(vaste)	spelers,	tijdens	de	wedstrijd	wordt	er	in	het	veld	6	tegen	6	gespeeld	op	een	kwart	voetbalveld	
met	een	spelbegeleider.	Bij	de	JO11	wordt	8	tegen	8	gespeeld	op	een	half	veld.	Bij	de	JO13	wordt	de	
wedstrijd	gespeeld	op	een	heel	veld.	En	dat	is	11	tegen	11.	Bij	de	JO11	en	JO13	is	er	wel	een	
scheidsrechter	aanwezig.	

Na	de	bekerwedstrijden	is	er	iedere	week	een	competitiewedstrijd,	uit	of	thuis.	Een	team	moet	zich	
altijd	een	half	uur	voor	de	wedstrijd	aanmelden,	dus	bij	een	uitwedstrijd	wordt	meestal	een	uur	van	
te	voren	verzameld	op	de	Groenheuvel	voor	het	Groenhovenbad.	Dit	wordt	gecoördineerd	door	de	
teamleider.	Soms	vinden	spelers	het	leuk	om	te	keepen,	maar	anders	wordt	er	om	de	beurt	gekeept.	
Uit	het	oogpunt	van	hygiëne	is	de	regel	bij	Sv	Gouda	dat	er	na	de	wedstrijden	wordt	gedoucht.	

Vanaf	half	april	tot	begin	juni	speelt	ieder	team	tenminste	1	toernooi	in	de	regio.		

Spelregels	voor	de	kleding		

Het	tenue	van	SV	Gouda	bestaat	uit	een	rood	shirt,	witte	broek	en	rode	SV	Gouda	kousen.	Het	tenue	
van	SV	Gouda	kun	je	kopen/bestellen	via	de	website	of	kopen	bij	Sport	2000		in	Gouda.	Het	dragen	
van	scheenbeschermers	bij	de	wedstrijden	en	de	trainingen	is	verplicht.	Zonder	scheenbeschermers	
kan	er	niet	worden	meegedaan	aan	de	training	of	de	wedstrijd.	Als	de	weersomstandigheden	winters	
zijn	geven	wij	het	advies	je	kind	warme	(thermo)	kleding	aan	te	doen.	En	natuurlijk	voetbalschoenen	
met	noppen.	

Spelregels	voor	ouders	/verzorgers	

Bij	SV	Gouda	willen	we	het	vooral	gezellig	en	sportief	houden	met	de	volgende	spelregels	voor	de	
ouders	/	verzorgers	van	de	voetballende	kinderen:	

–	Geef	blijk	van	belangstelling,	ga	dus	zoveel	mogelijk	mee	naar	de	voetbalclub	van	je	zoon	of	
dochter.	

–	Wees	enthousiast,	stimuleer	je	zoon	of	dochter	en	de	mede	spelers.	

–	Gebruik	geen	tactische	kreten,	want	ze	hebben	het	al	moeilijk	genoeg	met	de	bal,	met	zichzelf	en		
met	de	tegenstander.	

–	Laat	het	coachen	over	aan	de	trainer/leider.	

–	Blijf	altijd	positief,	juist	bij	verlies.	Wordt	niet	boos,	de	volgende	keer	beter.	

–	De	scheidsrechter	doet	ook	zijn	best,	bemoei	je	niet	met	zijn	beslissingen.		

-	Bij	JO8	en	JO9	wedstrijden,	niet	bemoeien	met	de	wedstrijd,	daar	is	de	spelbegeleider	voor.	



–	Gun	je	kind	het	kind	zijn,	want	het	moet	nog	zoveel	leren.	

–	De	wedstrijd	is	al	moeilijk	genoeg.	Winnen,	maar	ook	verliezen	hoort	nu	eenmaal	bij	het	voetbal.	

–	Als	je	kind	talent	heeft,	wordt	dat	heus	wel	opgemerkt.	

–	Bij	het	lidmaatschap	van	je	kind	hoort	de	inzet	van	de	ouders	/verzorgers.	SV	Gouda	kan	niet	
bestaan	zonder	de	inzet	van	vrijwilligers.	Bij	aanmelding	verplichten	wij	je	daarom	een	clubtaak	voor	
de	vereniging	te	vervullen.	Dit	kan	onder	andere	zijn	het	vervullen	van	het	leiderschap	van	een	team,	
bardiensten	draaien,	chaletdiensten	draaien	(klaarmaken	van	alle	velden)	of	scheidsrechter	zijn.	Bij	
de	aanmelding	van	je	kind	kan	je	opgeven	welke	taak	je	wil	vervullen.	Als	je	geen	taak	wenst	te	
vervullen	vragen	wij	een	extra	bijdrage	van	€	40,-	per	jaar.	

Extra		

Er	gebeurt	natuurlijk	nog	veel	meer	bij	SV	Gouda;	voor	de	JO8	en	JO9	pupillen	komt	Sinterklaas	altijd	
langs	bij	SV	Gouda.	Ook	is	er	voor	de	pupillen	het	jaarlijkse	zaalvoetbal	toernooi	in	de	kerstvakantie.	
De	pupillen	mogen	(tegen	betaling)	aan	het	einde	van	het	seizoen	meedoen	met	het	voetbalkamp	op	
het	hoofdveld	van	SV	Gouda.	Verder	heeft	ieder	team	een	eigen	pagina	op	de	website	van	SV	Gouda,	
www.svgouda.nl.	Hierop	kunnen	ook	wedstrijdverslagen	en	foto's	geplaatst	worden,	die	door	de	
ouders/	verzorgers	gemaakt	worden.	

Contributie	

Omschrijving	
Periode	

per	incasso	

Dit	is	per	jaar	

per	incasso	

Vooruitb.	per	jaar	

per	incasso	

Senioren	 €	118,50	 €	237,00	 €	227,00		

Senioren	7x7	 €	38,75		 €	77,50	 €	77,50		

Jeugd	13	t/m	18	
jaar		

€	90,25		 €	180,50		 €	175,50		

Jeugd	7	t/m	12	jaar		 €	74,75	 €	149,50	 €	144,50		

Jeugd	t/m	6	jaar		 €	38,75		 €	77,50	 €	72,50	



Niet	spelend	lid		 €	46,75		 €	93,50	 €	91,00	

Niet	spelend	65+		 	 €	52,50	 	

Donateurs		 	 €	47,50	 	

Het	lidmaatschap	is	voor	minimaal	één	jaar,	onafhankelijk	van	hoeveel	wedstrijden	er	gespeeld	
worden.	Als	je	in	de	loop	van	het	jaar	lid	bent	geworden	dan	moet	je	een	evenredig	deel	betalen.	

Wanneer	je	lid	bent,	maar	er	nog	geen	plaats	is	in	een	wedstrijdteam	geven	wij	korting	op	het	
lidmaatschap	van	30	%.			

Het	inschrijfgeld	bedraagt:	voor	leden	tot	18	jaar	€	10,00	

																																																	voor	leden	van	18	jaar	en	ouder	€	15,00	

Opzeggen	van	het	lidmaatschap	moet	vóór	1	juni	gebeuren	bij	zowel	de	ledenadministratie	als	de	
desbetreffende	afdeling,	schriftelijk	of	per	e-mail.	Ook	adreswijzigingen	moeten	zo	snel	mogelijk	
gemeld	worden.	

Als	je	na	het	lezen	van	de	folder	enthousiast	bent	geworden	ontmoeten	wij	je	graag	bij	SV	Gouda.		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

Bijlage	4:	

	

PROCEDURE	VORMEN	NIEUWE	TEAMS	BIJ	SEIZOENWISSELING	JEUGD.	

		

INLEIDING		

Geheel	in	het	verlengde	van	het	Jeugdplan	van	onze		SV	Gouda	streeft	haar	Jeugdcommissie	naar	het	
behalen	van	onderstaande	pijlers	binnen	al	haar	jeugdteams,	te	weten:																																																																																																																																								

-	plezier	in	het	voetballen,	wat	zorgt	voor	een																																																																																																											
-	goed	samenspel	binnen	teams,	hetgeen	een	wezenlijke	bijdrage	levert	aan	de																																															
-	binding	van	de	spelers	en	speelsters	aan	elkaar	en	aan	SV	Gouda.																																																								

Om	dit	speelplezier	tot	stand	te	brengen	is	het	noodzakelijk,	dat	er	zoveel	mogelijk	evenwichtige	
teams	worden	samengesteld	van	spelers	/	speelsters	die	qua	leeftijd,	spelniveau	en	fysieke	
ontwikkeling	bij	elkaar	passen.	De	ervaring	leert	dat	te	grote	verschillen	binnen	een	team	kunnen	
leiden	tot	onnodige	frustraties.	Daarnaast	is	het	is	ook	voor	een	goed	teamgevoel	van	belang	dat	de	
teams	qua	speelsterkte	in	een	passende	poule	zijn	ingedeeld;	een	speler	/	speelster	zal	zich	daardoor	
ook	beter	kunnen	ontwikkelen.	Voetballen	op	het	juiste	/	passende	spelniveau	is	altijd	leuker	en	
leerzamer,	dan	wekelijks	onder	of	boven	jouw	niveau	te	moeten	spelen,	zelfs	als	daar	tegenover	
staat	dat	de	speler	/	speelster	niet	bij	zijn	(school)vrienden	in	hetzelfde	team	zit.		

De	eindverantwoordelijkheid	voor	deze	teamindeling	ligt	bij	de	Jeugdcommissie.	Voor	een	belangrijk	
deel	heeft	zij	deze	verantwoordelijkheid	gedelegeerd	naar	de	aangestelde	technische	
jeugdcoördinatoren.	Onderstaande	procedure	moet	ervoor	zorgen	dat	de	indelingen	en	/	of	
eventuele	gedurende	een	seizoen	door	te	voeren	wijzigingen	zorgvuldig	geschieden.	

PROCEDURE			

De	aangestelde	coördinatoren	hebben	o.a.	de	taak	zich	gedurende	het	gehele	seizoen	continue,	in	
samenspraak	met	trainers,	coaches	en	leiders,	een	beeld	te	vormen	van	de	ontwikkeling	van	spelers	
/	speelsters.	Zij	zijn	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	voorstellen	voor	teamindelingen	en/of	
wijzigingsvoorstellen.	Bovengenoemde	pijlers	zijn	daarbij	leidend.	De	opgestelde	voorstellen	worden	
door	de	coördinatoren	besproken	met	leiders,	coaches	en	trainers.																																																																		
Indien	er	sprake	is	van	uitzonderingsgevallen,	hetzij	in	het	eerder	doorschuiven	naar	een	hogere	
leeftijdsgroep,	hetzij	in	het	verlenen	van	dispensatie	om	nog	een	jaar	langer	uit	te	komen	in	een	
jongere	leeftijdsgroep,	vindt	ook	hierover	overleg	plaats	met	de	ouders	van	de	betrokken	spelers	/	
speelsters.	Bovenstaande	leidt	ertoe	dat	het	verlenen	van	dispensatie	of	het	eerder	doorschuiven	



van	spelers	naar	een	oudere	leeftijdsgroep	tegen	deze	pijlers	worden	afgezet	en	in	de	regel	
uitzonderingen	zullen	zijn.		

In	de	maanden	april/mei	worden	vervolgens	wedstrijden	gespeeld	om	vast	te	stellen	of	er	nog	
wijzigingen	in	de	voorstellen	moeten	worden	doorgevoerd.		

	

De	coördinatoren	overleggen	vervolgens	een	eindvoorstel	t.a.v.	de	teamindeling	aan	de	
Jeugdcommissie.	In	het	voorstel	wordt	ook	het	voornemen	meegenomen	in	welke	klasse	een	team	
kan	worden	ingedeeld.		

Betrokken	spelers	/	speelsters	en/of	hun	ouder(s)	kunnen	bij	de	Jeugdcommissie	schriftelijk	bezwaar	
aantekenen	tegen	de	voorgestelde	indeling.	Een	ingediend	bezwaar	zal	altijd	worden	besproken	met	
de	betrokken	speler	/	speelster	en/of	hun	ouder(s),	in	het	bijzijn	van	betreffende	coördinator.		

De	Jeugdcommissie	zal	de	teamindeling	uiteindelijk	vaststellen.		

SLOT	

De	Jeugdcommissie	ziet	toe	dat	bovenstaand	proces	zorgvuldig	wordt	gevolgd.	In	beginsel	wordt	een	
keer	per	seizoen	met	betrekking	tot	alle	jeugdspelers	in	de	leeftijdsgroepen	JO8	t/m	JO19	besloten	in	
welk	team	zij	het	volgende	seizoen	zullen	spelen.	Tijdens	een	seizoen	kunnen	er	zich	echter	
omstandigheden	voordoen	waardoor	een	speler	in	uitzonderlijke	situaties	in	een	ander	team	kan	of	
moet	worden	ingedeeld.	Voorbeelden	van	uitzonderlijke	situaties	zijn:	een	elftal	heeft	door	
langdurige	blessures	/	afwezigheid	te	maken	met	te	weinig	spelers,	waardoor	verschuivingen	van	
spelers	noodzakelijk	zijn;	een	speler	ontwikkelt	zich	meer	of	minder	dan	verwacht	en	het	is	in	het	
belang	van	de	speler	/speelster	om	het	niveau	waarop	hij	of	zij	speelt	daarop	aan	te	passen.		

Ondanks	het	zorgvuldig	doorlopen	en	bewaken	van	het	proces	zal	in	de	praktijk	blijken,	dat	het	niet	
altijd	mogelijk	is	ervoor	te	zorgen	dat	iedereen	met	de	vastgestelde	indeling	tevreden	is.	Dit	zal	
moeten	worden	aanvaard	om	het	uiteindelijke	doel	onze	jeugd	zodanig	op	te	leiden	dat	zij	bij	
overgang	naar	de	senioren	zelf	kunnen	kiezen	al	of	niet	in	de	selectie	ervan	te	gaan	spelen.		

	

De	Jeugdcommissie	SV	Gouda	

	

	

	

	


