Presentatie
Jeugdbeleid
25 februari 2020

Doel van de avond
– Delen van de opbrengsten en ontwikkelingen
van de afgelopen 8 maanden
– Ophalen van ideeën en aanvullingen vanuit de
ouders

Programma en proces
1. Wat hebben we bereikt?
2. Visie en beleid
a) Jeugdlid zijn bij Altius
b) Tc en leeftijdscategorieën
c) Jaarplan en communicatie

3. Activiteiten en vacatures
4. In gesprek met elkaar

Wat hebben we bereikt?
- We hebben een jeugdbestuur met een
afvaardiging in het bestuur
- Leeftijd coördinatoren en Jeugd TC
- Veel eigen jeugdtrainers
- Beleid/heidagen
- Aandacht jeugd gelijk verdeeld binnen Altius
- Jeugd op de website (o.a. nieuwsbrief)

Visie Jeugd.
Altius streeft ernaar actieve, trotse jeugdleden
te ontwikkelen, die zich verbonden voelen aan
Altius. Een jeugdlid binnen Altius ontwikkelt zich
als voetballer en als actief lid binnen de club.

Jeugdlid zijn bij Altius
– Pupil: je voetbalt
– Junior: je voetbalt & je bent betrokken bij de
pupillen
– en ook daarna bij de senioren….

Junior

Een junior is verplicht een rol bij de
pupillen te vervullen
-

Spelbegeleider
Scheidsrechter
Trainer
Actief bij activiteiten

Starten in seizoen
2020/2021
De club organiseert
trainingen/cursussen voor de
junioren
De club organiseert begeleiding voor
de junioren.

TC-Jeugd
1.
2.
3.
4.

Wie zitten er in de TC-jeugd
Train de Trainer
Rol van de Jeugdtrainer
Voetbal gerelateerde zaken zoals:
•
•
•
•

Rinus app
Spelers uitdagen
Selectieproces
De overstap

Leeftijdscategorieën
‘Vroeger’ F-jes, E-tjes etc. met 2-jaargenoten in
elke categorie. Vanaf 2017 wijziging van F-jes,
E-tjes, etc. naar leeftijdscategorieën O8, O9,
etc.
Idee van de KNVB is om wedstrijdvormen beter
aan te laten sluiten bij de ontwikkelfase van
kinderen.

Leeftijdscategorieën
Voor kleine en middelgrote verenigingen
onvoldoende spelers/teams per leeftijdscategorie
om met spelers van vergelijkbaar niveau één team
te vormen.
Vanaf O13 alleen nog oneven leeftijdscategorieën
(O13, O15, O17, O19), zodat er meer teams op
verschillende niveaus kunnen spelen en dus meer
spelers op hun eigen niveau.
Veel andere verenigingen maken dezelfde keuze
(volgens de KNVB)

Jaarplan en communicatie
Centrale uitgangspunt:
‘Altijd duidelijk, tijdig en volledig communiceren. Zoveel mogelijk via
vaste contactpersonen en op vaste momenten in het seizoen’

Belangrijke onderwerpen:
–
–
–
–
–

Informatie voor jeugd & ouders (pakket + goodybag)
Basisregels Altius en gedragsregels binnen teams
(voorlopige) Teamindeling
(voorlopig) Trainingsschema
Wedstrijdinformatie (voetbal.nl)

Activiteiten
Doel van de activiteiten commissie
Het doel van de activiteitencommissie is het versterken van de
binding met en tussen de leden van onze vereniging. Het is daarbij
van belang dwarsverbanden aan te brengen over al de geledingen
van de vereniging. De commissie hoopt op deze manier de
betrokkenheid van de leden bij de vereniging te bevorderen en de
goede sfeer binnen de verenging te stimuleren.
Bereiken van het doel
De doelstellingen worden bereikt door het organiseren van diverse
activiteiten. Dit kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook andere
niet direct voetbal gerelateerde activiteiten, waarbij de leden met
elkaar ongebonden en in ontspannen sfeer samenkomen.
Bij de activiteiten kunt u denken aan het Sinterklaasfeest,
Pupillenweekend, Paaseieren zoeken en FIFA toernooi

Commissie en kalender
Samenstelling
Christine van den Bosch, Suzanne Smoolenaars
(en vacatures)
Activiteiten
• Grote Clubactie / Vriendenloterij
• Sinterklaasfeest / paaseieren zoeken
• Pupillenweekend
• Kerst zaalvoetbal toernooi / winter toernooi
• Fifa toernooi / 5 points speldag
• Wedstrijd FC Utrecht
• City Run / Santa run

Vacatures
We kunnen het niet alleen

•
•
•
•

Commissie van Ontvangst
Scheidsrechter begeleiding
Activiteitencommissie
Leeftijd coördinator JO-8 en puppies

Tot slot
In gesprek met elkaar

Vraag en antwoord
De volgende vragen die nav de presentatie van de Jeugdcommissie zijn
gesteld door aanwezige ouders worden behandeld in de jeugdcommissie
(jc), het leeftijd coördinatoren overleg (lc) of in de technische commissie
(tc):
•
•
•
•
•

•
•

V: Waarom vertrekken veel jeugdleden boven 14/15? Jc
V: Hoe komt het dat in bepaalde leeftijdscategorieën grote teams zijn gevormd
waardoor er spelers zijn die te weinig spelen? Er is een gevoel dat de mindere
spelers minder spelen in wedstrijden.
A: Binnen selectie kan dit wellicht gebeuren maar zal in de breedte teams niet
mogen. Tc
V: Is het wel verstandig om bij de junioren alleen oneven teams te vormen?
A: De belemmering is het aantal leden in een bepaalde leeftijdscategorie (lees
bv. De voormalige B-jeugd). Wij zijn te klein om genoeg spelers in 1 categorie
te hebben en dan ook nog eens zodat elke speler op eigen niveau kan
voetballen. Het zal vermoedelijk ook terug gaan komen vanuit de KNVB ivm
kleinere clubs. Jc & Lc & Tc
V: Wordt er gewerkt aan Nieuwbouw?
A: We hebben daar de middelen niet voor. We doen wel activiteiten in
duurzaamheid, daar hebben we ook sponsoren voor. Ander punt is ook de
gemeente die wellicht liever 1 grote club wil.

Vraag en antwoord
De volgende vragen die nav de presentatie van de
Jeugdcommissie zijn gesteld door aanwezige ouders worden
behandeld in de jeugdcommissie (jc), het leeftijd
coördinatoren overleg (lc) of in de technische commissie (tc):
•
•
•
•
•
•

V: Waar zijn de vacature omschrijvingen?
A: Gaan we opnemen in de Website. Jc
V: Kunnen we de starttijden van de wedstrijden aanpassen?
Vroeg zijn er veel teams en daarna niet veel tot aan de senioren.
A: Probleem is dat het tijd kost dit te plannen. Richard doet het
nu alleen. Er zijn meerdere redenen vanuit KNVB. We zoeken
iemand die mee kan helpen met de planning. Jc
V: Wat is het technisch plan? Trainers moeten er ook wat vinden.
Wat is selectie beleid? Wat voor soort vereniging willen we zijn?
A: Er lag voorafgaand aan dit huidige seizoen niet een voetbal
technisch plan. De huidige Tc jeugd heeft een eerste aanzet
gegeven om een aantal punten uit te werken, dit is nog in
concept. Tc

