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1. Inleiding

Het technisch beleidsplan dient als handleiding voor het te voeren technisch beleid binnen
onze vereniging en is bestemd voor de 1e, 2e selectie, lagere elftallen en dames. Tevens ziet
het toe op een juiste doorstroming van jeugdspelers richting de senioren.

Het doel van het technische beleidsplan is een speler te laten voetballen daar waar zijn /
haar kwaliteiten en mentaliteit het beste tot zijn / haar recht komen. Verder is het
belangrijk toe te zien dat gemaakt afspraken worden nageleefd, opgevolgd en waar
nodig worden bijgestuurd.
Waarden en normen staan in een hoog vaandel bij de VV Hontenisse. Ten allen tijde moet er
met plezier en enthousiasme worden uitgedragen dat men trots is om bij de VV Hontenisse
te mogen en kunnen voetballen. De naam van de VV Hontenisse zal ten allen tijde op een
positieve manier worden uitgedragen. De VV Hontenisse zal daarentegen de
randvoorwaarden creëren om dit en de gemaakte doelstellingen mogelijk en realiseerbaar te
maken.

2. Doelstelling

Om tot een goed beleidsplan te komen dienen met elkaar afspraken gemaakt te worden hoe
de doelstelling behaald kan worden. De doelstelling is:

‘Kwaliteitsverbetering technische voetbalzaken binnen VV Hontenisse’

Als prestatie-elftallen worden gezien:
- 1e elftal
- 2e elftal
- Dameselftal

Recreatieve elftallen zijn
- 3e elftal
- 4e elftal
- 5e elftal

Het 1e elftal is het vlaggenschip van de vereniging, waarvoor voldoende goede spelers nodig
zijn. Om eventuele blessures, ziektes en schorsingen op te kunnen vangen, kunnen er spelers
van het 2e elftal en/of o19 en/of o17 ingepast worden. Doelstelling is om binnen 2 jaar te
promoveren richting de 3e klasse en binnen 4 jaar uit te groeien tot een stabiele zondag 3e

klasser met een team, dat hoofdzakelijk bestaat uit zelf opgeleide spelers.

Het 2e elftal is een team waarin jeugdige spelers met potentie, een verder groei kunnen
doormaken. Hierbij gesteund door enkele ervaren krachten. Doelstelling is om binnen 2 jaar
te promoveren richting zondag reserve 2e klasse en binnen 4 jaar uit te groeien tot een
stabiele zondag reserve 2e klasser.

Doelstelling dameselftal is om binnen 2 jaar een stabiele 1e klasser te worden.



Doelstelling voor de lagere elftallen is voornamelijk het in stand houden van 3 recreatieve
seniorenelftallen. Prestaties spelen een ondergeschikte rol. Deze elftallen zijn voornamelijk
bedoeld voor spelers die op zondag op een recreatieve manier willen voetballen.

Doelstellingen voor de jeugd:
Na het voltooien van de jeugdafdeling zal er per individuele jeugdspeler gekeken worden
naar de beste vervolgstap bij de seniorentak van onze club. Deze keuze zal in overleg zijn
tussen de Technische Commissie (senioren), de algemeen jeugd coördinator, de coördinator
o19 / o16 en de jeugdspeler zelf. Hontenisse staat bekend om zijn zelf opgeleide spelers en
het niet van buitenaf aantrekken van spelers. Hierdoor is het belangrijk dat er jaarlijks
meerdere talenten de overstap maken naar de senioren. Het individuele groeiproces zal
daarin leidend zijn en zal boven het groepsproces (van de jeugd) staan. Mocht een
jeugdspeler een meerwaarde bieden voor het eerste elftal, dan zal deze speler
overgeheveld worden (wederom na overleg, <18 jaar incl. ouders) naar de 1e selectie (als
basisspeler, anders is het geen meerwaarde). Voorwaarde is wel dat het jeugdelftal niet de
dupe wordt van een vroegtijdige doorstroming doordat ze te weinig spelers over houden.
Mocht de situatie zich voordoen dat er voldoende spelers zijn bij de senioren en er geen
spelers vanuit de jeugd meerwaarde bieden aan het 1e / 2e elftal, dan blijven deze spelers in
de jeugd, mits dit mogelijk is qua leeftijd en bezetting (dus met dispensatie).

3. Afspraken

a. Voorbereiding 1e / 2e selectie
- De eerste en tweede selectie worden samengesteld met de trainer van het 1e elftal,

2e elftal en de TC, uiterlijk twee weken na de overschrijvingsperiode;
- De trainer vraagt aan elke selectiespeler zijn 3 voorkeursposities. Aan de hand

hiervan zal de trainer in de voorbereiding deze spelers inzetten;
- Voorbereiding start ongeveer na de eerste week augustus (dus 6 weken voorafgaand

aan de competitiestart, als de competitie 3e week september begint), dit om
blessures rond de winterstop / einde seizoen te voorkomen en te voorkomen dat
spelers mentaal opgebrand raken. Voorwaarde voor deze start is wel dat de spelers 6
weken rust hebben gehad vanuit vorig seizoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan
wordt er 1 week later gestart (half augustus). Dit is absoluut de uiterste datum voor
de start van de voorbereiding (5 weken voorafgaand aan start competitie). 6 weken
voorafgaand aan de competitie starten is vanuit fysiologisch oogpunt optimaal.

- Aantal beker- en oefenwedstrijden:
o 3 bekerwedstrijden;
o ongeveer 3 a 4 oefenwedstrijden - dit om blessures rond de winterstop /

einde seizoen te voorkomen en te voorkomen dat spelers mentaal opgebrand
raken;

- Trainer zal niet in app groep plaatsnemen. Leider daarentegen wel = verbindende
factor;

- Aanvoerder 1e elftal moet minimaal aan derde seizoen in eerste selectie bezig zijn (1
jaar als jeugdspeler aangehaakt zijn telt ook mee) en zijn tweede jaar ingaan als
basisspeler;

- Aanvoerder 2e elftal -> voorkeur voormalig eerste elftal speler die als vaste
selectiespelers van het 2e elftal fungeert;



Trainer 1e mag op een dinsdagavond training spelers van het 2e gebruiken. Wel moet

- Capaciteiten aanvoerder:

· leider zowel binnen als buiten het veld; 
· binnen de lijnen coachend sterk, buiten de lijnen goed in communicatie; 
· kan een andere speler beter maken; 
· in woord en gebaar een voorbeeld voor de rest van de selectie; 
· verbindende factor tussen spelersgroep, trainers en TC; 
· kent het belang van clubliefde, dorpsgevoel en de supporters; 

- Voor de start van de 1e bekerwedstrijd wordt een (voorlopige) 1e selectie gekozen
van 14 + 4 = 18 personen, dit met als doel dat er duidelijkheid kan worden gecreëerd
naar de spelers zelf en de trainer van het 2e elftal. De 14 spelers zijn de vaste spelers,
de 4 spelers zijn de eerste spelers die in aanmerking komen om op zondag bij de
eerste selectie te zitten zodra er afvallers zijn. Deze 18 spelers zullen op dinsdag
meetrainen met de eerste selectie en op vrijdag bij het elftal wat ze op zondag
vertegenwoordigen.

- Bovenstaande regel geldt ook voor het tweede elftal, dit om duidelijkheid te creëren
naar de spelers zelf en naar het derde elftal. Hier gaan we dus ook uit van 14 + 4
spelers. Spelers die op zondag afvallen richting 3e elftal, trainen op vrijdag dan ook
bij het 3e elftal.

- Deze groep van (14 + 4) personen kan tijdens het seizoen wisselen van samenstelling.
Mocht deze groep omwille van blessures, conflicten of iets dergelijks kleiner worden
dan 14 + 4 dan kan deze in overleg met de TC en/of o19 trainer terug aangevuld
worden tot 14 + 4 spelers.

b. Voorbereiding lagere elftallen
- De recreatieve elftallen worden ingedeeld door de betrokken trainer en de

coördinator van de lagere elftallen voor 15 september van ieder seizoen (eerder
weet men namelijk niet wat er van 1 en 2 doorkomt).

c. Training 1e en 2e selectie
- Afmelden: Trainer wordt GEBELD voor 18:00 uur;
- Op vrijdagavond traint zowel de 1e als de 2e selectie met hun eigen wedstrijdselectie

van zondag. Mocht de 1e selectie oneven uitkomen, dan mag het 1e elftal 1 speler van
de 2e selectie gebruiken.

-

- De keepers van zowel het eerste elftal als het tweede elftal worden in goed overleg
tussen de trainers van het 1e elftal en het 2e elftal zo effectief mogelijk bij beide
selecties ingezet, met als regel dat de eindpartij van de 1e selectie heilig is om deze
keepers zo goed mogelijk te benutten;

- Spelers 1e elftal en 2e elftal trainen in principe 2 x;
- Bij gelijkwaardige spelers gaat 2 x trainen voor 1 x trainen;
- Bij 0 x trainen -> BANK bij het elftal waar deze speler zit of terugzetten naar lager

elftal;

het 2e op dinsdag minimaal 6 man overhouden. Lukt dit niet, dan is het een optie om
1e en 2e samen te voegen;



- Studenten die door de week elders in het land verblijven en op dinsdag niet
terugreizen naar v.v. Hontenisse, dienen eventueel met hulp vanuit de Technische
Commissie, een amateurclub te zoeken in zijn desbetreffende studentenwoonplaats
en probeert hier minimaal 1 x te trainen ter vervanging van de dinsdagavond training
bij v.v. Hontenisse. Op vrijdag dienen deze studenten te trainen bij v.v. Hontenisse;

- Bij 1e elftal -> iemand die structureel 1 x traint -> gesprek aangaan speler, trainer en
TC om te kijken voor andere mogelijkheden. Per persoon bekijken. Als bijvoorbeeld je
beste speler een drukke periode meemaakt, dan hoeft dit geen reden te zijn om zo
iemand op de bank te zetten of in het 2e elftal te zetten. Zoals hierboven alreeds
gemeld. Bij gelijkwaardige spelers gaat 2 x trainen voor 1 x trainen;

- Keepers van het 1e elftal, 2e elftal en o19 krijgen minimaal 1 x per week specifieke
keeperstraining;

- Spelers terugkomend van een blessure worden begeleid door de trainer en verzorger
door middel van een aangepast trainingsschema.

d. Wedstrijdselectie 1e en 2e elftal
-

-
prestatie);

- Het opvangen van blessures, ziektes en schorsingen van 1e en 2e elftal zal
voornamelijk gebeuren door de spelers die buiten de boot vallen en door de
jeugdspelers;

- Uitgangspunt is dat de gehele 2e selectie, indien er nood aan de man is, de
1e selectie wil helpen om op zondag mee te gaan of om mee te trainen. Bij
weigeren van hulp aan 1e selectie zal de TC het gesprek aangaan met de
desbetreffende speler en indien nodig maatregelen nemen. Wel kan het zijn
dat er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld wanneer een oudere speler
aangeeft dat de jeugd een kans verdient. Zo zal er per geval door de TC
bekeken worden wat wijsheid is.

- Thuiswedstrijden Hontenisse 1 (waarschijnlijk dan ook Hontenisse 2):
o 14e man - speelt vooraf minimaal 45 min en maximaal 60 minuten in 2e elftal;
o 14e man - kan ook jeugdspeler zijn van onder 19 en / of onder 17 (speelt op

zaterdag, hoeft niet in te vallen);
-     Uitwedstrijden Hontenisse 1

o 14e man - speelt vooraf 45 min in 2e elftal (als dit logistiek kan);
o 14e man - kan jeugdspeler zijn van onder 19 en of onder 17 (speelt op

zaterdag, hoeft niet in te vallen);
- Speler (1/2-selectie) die 2 wedstrijden achtereen niet / weinig gespeeld heeft, kan

van de mogelijkheid gebruik maken om de 2 weken erna minuten te maken in een
lager spelend elftal'.

§ Bij 1e selectiespeler:
Ø week 1 & week 2: > 60 min wissel;
Ø week 3 & week 4: basis 1e en/of basis 2e;

§ Bij 2e selectiespeler:
Ø week 1 & week 2: > 60 min wissel;
Ø week 3 & week 4: basis 2e en/of basis 3e;

- Trainer(s) 2e overlegt op vrijdag met trainer(s) 3e m.b.t. afvallers van 2 naar 3.
Bovenstaande regels m.b.t. afvallen zijn hier ook van toepassing;

Trainer 1e is ook leidend met het overhevelen van spelers vanuit het 2e elftal naar de

Afvallers 1e spelen in het 2e (beginnen in basis, wisselen kan en mag altijd bij slechte
1e selectie;

terugzetten spelers naar 2e, trainer 2e bepaald welke positie deze afvallers spelen.
Op vrijdag worden de selecties samengesteld. Trainer 1e is leidend wat betreft



- Bij de dames is de regel als volgt:
Ø Wisselbeleid naar inzicht van de trainer in het belang

van het worden van een stabiele eerste klasser;

- Reservekeeper in principe keeper 2e elftal. Als dit niet mogelijk is i.v.m. logistieke
redenen, dan keeper o19 of o17 op de bank plaats laten nemen, dit in samenspraak
met coördinator o19 / o16, de algemeen jeugd coördinator,  de desbetreffende
jeugdtrainer en de Technische Commissie.

e. Wedstrijdselectie lagere elftallen
- Als er bij de senioren personele problemen voordoen, zal er eerst zoveel als mogelijk

geschoven worden bij de seniorenteams onderling. Mocht dit niet afdoende zijn, dan
kan er bij uiterste noodzaak een beroep worden gedaan op spelers van o19 / o17 via
de trainer van o19 / o17. Deze trainer zal meewerken aan het verzoek en bepaalt in
overleg met trainer 2e /3e / 4e of 5e welke spelers hij uitleent. Mocht dit meerdere
weken achter elkaar plaatsvinden, dan zal de trainer van o19 en/of o17 de spelers
zoveel mogelijk rouleren, dit om overbelasting te voorkomen.

- Het 3e elftal, 4e elftal, 5e elftal worden samengesteld door de begeleiders van het
desbetreffende elftal in samenspraak met de TC;
Uitgangspunt moet zijn dat ieder lager elftal voldoende spelers heeft. Norm daarbij is
dat ieder team 15, actieve, niet geblesseerde, spelende leden op papier moet hebben
bij aanvang van het seizoen. Mocht een elftal niet voldoen aan deze criteria zal men
onderling tot een oplossing moeten komen, eventueel in samenspraak met de TC;
Mogelijk dat spelers wisselen van team om zodoende voldoende bezetting te
hebben. De optie om uit te gaan van beschikbaarheid van jeugdspeler is niet
relevant.

- Indien er personele problemen zijn bij een recreatieteam, dan bepaald de
trainer/leider van het donorelftal welke spelers uitgeleend worden. Dit alles dient
uiterlijk op de vrijdagavond voor de wedstrijd in orde te zijn gebracht;

f. Wedstrijdselectie dames
De damesselectie wordt samengesteld door de trainer / begeleider van het dames elftal
in samenspraak met de technische commissie.

g. Gedragsregels

o Zie bijlage 1;
o Je gezicht laten zien aan sponsors en supporters na afloop van de wedstrijd;
o Je gezicht laten zien aan sponsors en supporters op de nieuwjaarsreceptie;
o Presentatiepak wordt t.a.t. zowel voor als na de wedstrijd gedragen;
o Probeer na afloop van de vrijdagavond training je gezicht nog te laten zien in

de kantine, dit i.v.m. groepsproces & onderhouden contacten met overige
teams / bestuursleden / leiders / trainers;

o Het bestuur en/of de Technische Commissie kunnen indien noodzakelijk
maatregelen nemen bij wanorderlijkheden van een speler / trainer / leider /
vlagger;



h. Overige zaken
- De verantwoordelijkheid voor het inschrijven/terugtrekken van de teams ligt bij de

TC;
- Het beoordelen en aandragen van kandidaat- trainers voor de 1e en 2e selectie ligt bij

de TC. Deze zal het dagelijks bestuur hierover informeren.
- Zowel bij 1e elftal als 2e elftal zal de TC een spelersraad oprichten van 3 spelers:

o speler < 21 jaar
o speler 21 - 27 jaar
o speler > 27 jaar

- Spelersraad van 1e elftal zit 2 x per jaar met TC, onder andere over trainer volgend
seizoen;

- Spelersraad van 2e elftal zit 2 x per jaar met TC, onder andere over trainer volgend
seizoen;

4. Randvoorwaarden

Om te komen tot een goede organisatie van dit technisch beleidsplan moet er gezorgd
worden voor goede randvoorwaarden. Ook daar moeten goede afspraken met elkaar
gemaakt worden.

a. Training en begeleiding
- Het 1e elftal heeft een hoofdtrainer en een elftalleider. De hoofdtrainer is

verantwoordelijk voor training, opstelling, coaching en begeleiding van het 1e elftal.
Daarnaast krijgen ze ondersteuning van de TC.

- De elftalleider is het eerste aanspreekpunt van het 1e elftal voor algemene
(voetbal)aangelegenheden. Samen met de trainer is de leider verantwoordelijk voor
het goed functioneren van het team en draagt hij zorg voor een goede
verstandhouding binnen het team.

- Overige taken en verantwoordelijkheden van de elftalleider zijn:
o Zorgt voor tijdige aanwezigheid van het team bij zowel thuis- als

uitwedstrijden;
o Draagt tijdens wedstrijddagen zorg voor het keurig achterlaten van een

gebruikte kleedkamer;
o Assisteert de trainer/coach bij wedstrijden;
o Regelt het vervoer naar uitwedstrijden en stelt indien nodig een rooster op;
o Houdt het bestuur op de hoogte van langdurige blessures of ziektes

van spelers.
- De begeleiding, training en coaching van het 2e elftal is in handen van de 2e elftal

trainer. Hij wordt hierbij ondersteund door de leider van het 2e elftal.
De 2e elftal trainer werkt direct samen met de hoofdtrainer en functioneert volledig
zelfstandig vanuit zijn taak.
De voorkeur gaat uit naar een gediplomeerde trainer bij het 2e elftal. Indien dit niet
haalbaar is, moet de trainer van het 2e elftal aantoonbare ervaring hebben op zowel
trainings- als coachingsgebied.



- De verzorger is tijdens trainingsdagen altijd om 19.00 uur aanwezig, of er kan vooraf
elders een afspraak voor consultatie worden gemaakt. Dit wordt aan het begin van
het seizoen duidelijk gemaakt.

b. Overgang jeugdspelers naar senioren
Na afloop van het lopende seizoen zal door de technische commissie, in samenspraak
met de algemeen jeugd coördinator & de coördinator o19 / o16, worden bepaald welke
spelers overgaan naar de 1e en de 2e selectie.
Deze spelers worden door de TC hiervan op de hoogte gebracht. De spelers die overgaan
naar een recreatief elftal zullen hiervan op de hoogte worden gebracht door de
coördinator o19 / o16.

Wanneer een jeugdspeler zich op dusdanige wijze ontwikkeld dat hij een basisplaats in
het 1e elftal veroverd, dan gelden hier de volgende regels:

o In principe behoort een o19 / o16-junior in de desbetreffende categorie te
spelen;

o Indien een speler uitzonderlijke kwaliteiten bezit, dan kan hij gedurende het
seizoen vervroegd doorgeschoven worden naar de 1e selectie (de
verantwoordelijkheid ligt bij de TC, wel in goed overleg met de speler zelf), in
principe kunnen spelers niet vervroegd doorgeschoven worden naar de 2e

selectie. Het doorschuiven kan enkel wanneer deze jeugdspeler een
basisplaats afdwingt in het 1e elftal (anders is er geen meerwaarde);

o De TC begeleidt de jeugdspelers bij hun stap naar de senioren. Als de TC in
overleg met de algemeen jeugdcoördinator, coördinator o19 / o16 +
desbetreffende jeugdtrainer, potentie ziet in een speler, zal deze speler eerst
aanhaken op de dinsdagavond training, waarna deze speler op verzoek van de
1e elftal trainer kan gaan fungeren als 14e man op zondag (spelen op zaterdag
in het jeugdelftal is dan nog mogelijk). De volgende stap is een basisplaats
afdwingen in het eerste elftal (dit betekent dat de speler zaterdag niet mag
voetballen), waarna de laatste stap is om definitief over te stappen naar het
1e elftal (kan gedurende het seizoen).

o De algemeen jeugdcoördinator & de coördinator o19 / o16 zullen er alles aan
doen om de ontwikkeling van de speler niet te dwarsbomen en trachten het
personele verlies in het elftal op te vangen d.m.v. het doorschuiven van
spelers, dit i.o.m. de coördinator o15 / o13. Mocht het echt niet lukken om de
elftallen draaiende te houden, dan is er een mogelijkheid (in overleg met de
speler en de Technische Commissie) om deze speler het seizoen af te laten
maken in het jeugdteam'.

o Indien een speler definitief wordt toegevoegd aan de 1e selectie en later
alsnog buiten de selectie valt, dient deze speler opgesteld te worden in de 2e

selectie;
o Eindverantwoordelijkheid voor bovenstaand verhaal: coördinator technische

commissie.



5. Organisatiestructuur en beslissingsbevoegdheid

Binnen de vereniging is een technische commissie vastgesteld.
Deze commissie bestaat uit:

o coördinator technische commissie (tevens voorzitter)
o 2 personen -> technische commissie 1e en 2e elftal.
o 2 personen -> technische commissie 3e, 4e, 5e elftal en dames.

Elke commissie heeft beslissingsbevoegdheid, waarbij de eindverantwoordelijk ligt bij de
voorzitter TC namens het algemeen bestuur. Hij zal uiteindelijk een beslissing nemen als
commissies er onderling niet uitkomen.

Vanaf het seizoen 2020 / 2021 is de taakverdeling als volgt:
TC bestaat uit:

· coördinator technische commissie (tevens voorzitter)
o Peter van Dijk

· 2 personen -> technische commissie 1e en 2e elftal.
o John van Dyke
o Jan van Jole

· 2 personen -> technische commissie 3e, 4e, 5e elftal en dames.
o Ralph de Frel
o Jacqo Neve

Tevens zal Frans van Meele wedstrijden bezoeken van het 1e en 2e elftal + de jeugd o19 t/m
o16. Hij zal zijn bevindingen hierover aan de technische commissie van het 1e en 2e elftal
rapporteren. Frans is dus adviseur.

Voorzitter: Peter van Dijk
Secretaris / Notulist / Vice-voorzitter: Ralph de Frel

Beslissing (voor advies richting DB) trainer 1e elftal volgend seizoen:
Ø 1 stem Peter van Dijk;
Ø 1 stem John van Dyke;
Ø 1 stem Jan van Jole;
Ø 3 x 0,5 stem spelers spelersraad.

Beslissing (voor advies richting DB) trainer 2e elftal volgend seizoen:
Ø 1 stem Peter van Dijk;
Ø 2 x 0,75 stem Jan van Jole en John van Dyke;
Ø 2 x 0,25 stem Ralph de Frel, Jacqo Neve;
Ø 3 x 0,5 stem spelers spelersraad.

Dit geeft een totaal van 4,5 punten. Voor aanblijven van een trainer of voor het aanstellen
van een trainer moeten minimaal 3 punten worden behaald. Wanneer de beslissing omtrent
het advies richting DB gemaakt is, zal de coördinator technische commissie dit gaan melden
bij het DB. Zij zullen definitief akkoord moeten gaan, voordat alles beklonken wordt.

Vooraf (medio november) zal de coördinator technische commissie in overleg treden met
het Dagelijks Bestuur wat de mogelijkheden zijn op financieel gebied richting de trainersstaf
voor volgend seizoen. Logischerwijs zal de Technische commissie het maximum bedrag niet
overschrijden.



6. Taakverdeling

a. coördinator Technische Commissie (tevens voorzitter):
§ Elke commissie bijstaan / aanhoren m.b.t. problematiek en deze

commissie op de juiste wijze bijstaan, eventueel door het nemen van
beslissingen (indien nodig na overleg met het dagelijks bestuur);

§ Op de hoogte zijn wat er speelt in de senioren + doorstroming jeugd
en bekend zijn met de sleutelfiguren binnen de elftallen;

§ Overlegstructuur creëren d.m.v. bijtijds overleggen inplannen en
iedereen van een agenda voorzien;

§ Vergaderingen Technische Commissie voorzitten en leiden (bij
afwezigheid neemt vice-voorzitter deze taak over);

b. technische commissie 1e en 2e elftal (2 personen):
§ Ziet toe of afspraken nagekomen worden bij 1e en 2e elftal en grijpt

indien nodig in d.m.v. aanspreken op het niet naleven van de regels bij
trainers / leiders van het 1e en/of 2e elftal;

§ Samenstellen spelersraden bij 1e en 2e elftal;
§ Bij elke wedstrijd van het 1e elftal zal minimaal 1 persoon van deze

commissie en/of Frans van Meele (adviseur) aanwezig zijn;
§ Bij elke thuiswedstrijd van het 2e elftal zal minimaal 1 persoon van

deze commissie en/of Frans van Meele (adviseur) aanwezig zijn;
§ Iedere vrijdagavond een snelle informele bijeenkomst houden met 1e

en 2e elftal trainer om na te gaan of alles goed met elkaar is afgestemd
met betrekking tot de aanstaande wedstrijden;

§ Vergaderingen hebben met:
Ø trainer 1e
Ø trainer 2e
Ø spelersraad 1e
Ø spelersraad 2e
Ø vlaggers
Ø leiders
Ø keeperstrainer
Ø fysiotherapeut

c. technische commissie 3e, 4e, 5e elftal en dames:
§ Ziet toe of afspraken bij de dames nagekomen worden en grijpt indien

nodig in d.m.v. aanspreken op het niet naleven van de regels bij
trainers / leiders van de dames;

§ Ziet toe dat doelstelling voor de lagere elftallen behouden blijft, wat
voornamelijk inhoud dat we 3 recreatieve elftallen in stand houden
waar plezier voorop staat;

§ Iedere vrijdagavond een snelle informele bijeenkomst houden met 3e,
4e, 5e elftal- leider en dames trainer, dit om na te gaan of alles goed
met elkaar is afgestemd met betrekking tot de aanstaande
wedstrijden;

Beleid van de T.C. wordt jaarlijks 2 x geëvalueerd door het dagelijks bestuur.



7. Overlegstructuur

De TC heeft m.b.t. de 1e en 2e selectie minimaal 5 x per jaar overleg, oftewel 1 x per twee
maanden. Planning en coördineren van dit overleg en bewaken en uitvoeren van besluiten is
de verantwoordelijkheid van de voorzitter TC, waarbij deze op de hoogte wordt gehouden
van belangrijke ontwikkelingen.
De voorzitter van de TC houdt het bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen en koppelt
deze terug daar waar nodig.

Het voorlopige vergaderschema is als volgt:

Technische Commissie (vrijdagavond 19.30 uur - 21.00 uur):
Ø eind mei / begin juni (evaluatie seizoen + volgend seizoen)
Ø half september (einde voorbereiding)
Ø begin november (ivm opstart beslissing trainers)
Ø half januari (einde winterstop / spelers volgend seizoen /

trainer volgend seizoen)
Ø eind maart (spelers volgend seizoen)

Coördinator Technische Commissie:
Ø Leiden vergadering Technische Commissie;
Ø Aanwezig overleg trainer 1e elftal en 2e elftal;
Ø Aanwezig bij vergadering spelersraad 1e elftal;
Ø 2 x per jaar vergadering met Technische Commissie 3e, 4e, 5e

elftal + dames;
· oktober;
· februari / maart;

Ø 4 x per jaar vergadering m.b.t. doorstroming jeugd
(aanwezig: hoofdtrainer 1e elftal, Technische commissie 1e en
2e elftal, algemeen jeugdcoördinator, coördinator o19 / o16)

· oktober;
· december;
· april;
· mei;



Technische commissie 1e en 2e elftal (2 personen):
Ø John van Dyke plant overleggen in;
Ø Overleg met geheel onderstaande groep, exclusief spelers (eind

mei / begin juni);
Ø Overleg met trainer 1e -> 1 x per 2 maanden;
Ø Overleg met trainer 2e -> 1 x per 2 maanden;
Ø Overleg met spelersraad 1e elftal - 2 x per jaar;
Ø Overleg met spelersraad 2e elftal – 2 x per jaar;
Ø Overleg vlaggers / leiders 1e en 2e (eventueel individueel) ->

o 1 x overall, zie boven;
o 1 x winterstop;

Ø Overleg fysiotherapeut ->
o 1 x overall, zie boven;
o 1 x winterstop;

Ø Overleg keeperstrainer senioren ->
o 1 x overall, zie boven;
o 1 x winterstop;

Technische commissie 3e, 4e, 5e elftal en dames:
Ø Tezamen met 3 recreatieve elftallen (leiders) vergaderen, te

weten:
o 1 x voor 15 september;
o 1 x in de winterstop
o 1 x aan het einde van het seizoen;

Ø Indien gewenst kan bovenstaande frequentie opgevoerd
worden;

Ø Minimaal 4 x per jaar gesprek met trainer en leider van
dameselftal, te weten:

o 1 x voor 15 september;
o 1 x in november (huidig seizoen + volgend jaar)
o 1 x in januari / februari (huidig seizoen + volgend jaar)
o 1 x eind mei / begin juni;

8. Conclusie

Belangrijkste uitgangspunt is dat spelers opgeleid worden voor de eigen vereniging. Spelers
kwalitatief verbeteren, samen met elkaar, binnen alle geledingen.
De kwaliteit en kwantiteit van spelers geven aan welk niveau het hoogst haalbare is. Dat
moet het uitgangspunt zijn. Om daar te komen is dit technisch beleidsplan een hulpmiddel.
De uitvoering daarvan is het meest essentiële. Hoe groter de draagkracht, hoe meer kans
van slagen. Opleiden vanuit de eigen vereniging en doorgroeien in de eigen vereniging staat
daarbij voorop. Mocht een nieuw lid zich aanmelden en deze kan een meerwaarde
betekenen in dit proces dan moet zo iemand met open armen ontvangen worden. Datzelfde
geldt voor spelers die aangeven het bij hun huidige vereniging niet naar hun zin te hebben.
In alle gevallen behoudt de TC het recht om in individuele gevallen af te wijken van dit
beleid. Dit moet dan wel gegrond aan het bestuur worden medegedeeld.



Bijlage 1: Gedragsregels

Gedragsregels VV Hontenisse

Sporten doe je voor je plezier!
Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de
voetbalsport. Een vereniging waar iedereen lid kan worden en zich thuis kan voelen,
ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende
en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de
leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Gedragsregels
Of het nu gaat om degene die sport bedrijft, naar sport kijkt of degene die meehelpt in een
vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat men
gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening
houdend met de wensen van iedereen.

Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar
omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders,
scheidsrechters en bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze vereniging betreft
vastgelegd in dit gedragsregelement, waarin we de waarden en normen voor ons handelen
hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. Indien iemand zich niet
aan de gestelde regels en afspraken houdt spreken we van afwijkend gedrag. Het bestuur
van VV Hontenisse is bevoegd om maatregelen te treffen tegen diegene die het
gedragsreglement overtreedt. Deze mogelijke maatregelen staan vermeld onder aan dit
document.

Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor en t.a.v.:
· Accommodatie
· Sporters
· Trainers / (bege)leiders

Accommodatie
1. Iedereen die op ons sportcomplex aanwezig is draagt zorg voor de velden,

kleedkamers, kantine, kortom alles (in beheer) van de club. Maak bijvoorbeeld alleen
gebruik van de door de Terreincommissie aangewezen velden en kleedlokalen voor
de daarvoor aangewezen doeleinden.

2. Wees zuinig op de door de club of sponsor ter beschikking gestelde materialen zoals
kleding en trainingsmateriaal. Draag de ter beschikking gestelde kleding dus niet
tijdens privé tijd.

3. Iedereen heeft respect voor andermans eigendom en materialen. Nodig niet uit tot
onacceptabel gedrag door bijvoorbeeld waardevolle spullen achter te laten in de
kleedkamer of op het veld.

4. Het is niet toegestaan voor zowel leden als niet-leden de wedstrijdvelden 1 en 3 te
betreden buiten door de vereniging toegewezen uren voor training en/of
wedstrijden.



5. Laat het sportcomplex (vb. kleedlokaal, kantine, velden, parkeerplaats), zowel bij
thuis- als uitwedstrijden altijd netjes achter. Gooi vuil in de daarvoor bestemde
vuilnisbakken, maak voetbalschoenen schoon op de daarvoor bestemde borstels of
klop ze uit boven het gras en niet tegen de muur of in de kleedkamer.

6. Het is niet toegestaan om de kantine te betreden met voetbalschoenen.
7. Zet uw voertuig (bus, auto, brommer, scooter, fiets) op de daarvoor bestemde plaats.

Tijdens wedstrijddagen en trainingsdagen dienen fietsen in of bij de daarvoor
bestemde fietsenrekken geplaatst te worden.

8. Het is niet toegestaan om alcoholische drank te nuttigen op en rond de velden
en in de kleedlokalen zonder expliciete toestemming van het bestuur.

9. Glaswerk (bijvoorbeeld glazen en flesjes) is niet toegestaan op en rond de velden
en in de kleedlokalen zonder expliciete toestemming van het bestuur.

10. Respecteer de geldende rook verboden. Roken is niet toegestaan op het veld, in
kleedkamer, dug-out en kantine.

11. Het is op het gehele sportcomplex niet toegestaan om soft- en of harddrugs te
gebruiken.

12. Leden en niet leden dienen zich bij het verlaten van de kantine ten volle bewust te
zijn van de eventuele gevolgen als gevolg van het gebruik van alcoholische drank.

Sporters (Senioren, Junioren & Pupillen)
1. Gedraag je sportief in en buiten het veld. Gebruik dus geen verbaal- en fysiek geweld.
2. Toon respect voor elkaar en voor je tegenstander. Discrimineer en provoceer dus

niet.
3. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en

wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!
4. Spreek elkaar fatsoenlijk aan op normen en waarden.
5. Voetbal is een teamsport en dat betekent dat er samen met anderen gesport wordt.

Samen vorm je een team, en reken je op elkaar. Het is daarom belangrijk steeds
aanwezig te zijn, zowel om te trainen als om wedstrijden te spelen. Lukt het een keer
niet om (tijdig) aanwezig te zijn, meld dat dan altijd z.s.m. aan je trainer/begeleider.
Vergeet niet dat wanneer jij je afmeldt jouw team misschien met te weinig spelers
kampt en dat alle andere teamgenoten hierdoor eventueel ook niet kunnen spelen.

6. Begroet de tegenstander actief en positief voor de wedstrijd en bedank elkaar actief
en positief na de wedstrijd.

7. Accepteer de beslissingen van de (assistent)-scheidsrechter, trainer of leider.
8. Goede lichaamsverzorging is belangrijk, daarom stimuleren we het douchen na de

training en/of wedstrijd.
9. Neem een actieve houding aan t.a.v. gezamenlijk opruimen van materialen en het

schoonmaken van de kleedkamer na gebruik.
10. Doe mee aan activiteiten die VV Hontenisse organiseert.
11. Contributie dient binnen de gestelde termijn betaald te worden. Indien hier niet aan

voldaan wordt kan het (jeugd)bestuur het speelrecht van betreffende speler
ontzeggen.



Trainers / (bege)leiders
1. De trainer is in woord en daad een voorbeeld voor de spelers.
2. Maak altijd contact met de leider/coach van de tegenstander. Bij thuiswedstrijden

zorg je voor een correcte ontvangst en bij uitwedstrijden meld je je bij de
contactpersoon van het ontvangende team.

3. Zorg dat je spelers voor en na de wedstrijd elkaar actief en positief aanspreken en
laat ze elkaar een hand geven. Let hierbij op taalgebruik van de spelers.

4. Stimuleer spelers op positieve wijze en let daarbij op je woorden.
5. Accepteer besluiten van de (assistent)-scheidsrechter, ondersteun de (assistent)-

scheidsrechter en grijp tijdig in als bij je spelers emoties hoog oplopen.
6. Spreek spelers fatsoenlijk aan op normen en waarden.
7. De trainer/(bege)leider is verantwoordelijk dat de velden netjes achter gelaten

worden na trainingen en wedstrijden. De trainingsmaterialen worden gecontroleerd
en zoveel mogelijk gezamenlijk opgeruimd. Versleten en kapotte materialen worden
terstond doorgegeven aan de daarvoor verantwoordelijke functionaris binnen de
vereniging.

8. Zorg dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. Geen schoenen binnen of tegen
de muur uitkloppen en iemand van het team trekt de vloer schoon en droog;

9. Beslissingen over de teamindelingen worden genomen door de trainers en de
technische commissie.

10. Stimuleer spelers tot deelname aan activiteiten en evenementen van de vereniging.

Bestuur en Technische Commissie VV Hontenisse
Mogelijke maatregelen die het bestuur en de Technische Commissie kunnen nemen bij
overtreding van een of meerdere gedragsregels;
· Gesprek met betrokkene(n).
· Waarschuwing aan betrokkene(n).
· Schorsing van betrokkene(n).
· Royering van lidmaatschap van betrokkene(n).

Maatregelen worden altijd schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd aan betrokkene(n).


