
Aandachtspunten leiders / trainers bij opstarten seizoen 

Laatste update sep 2018 

 

Dit document bevat een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten voor het overleg dat 

coördinatoren met hun leiders en trainers hebben bij het opstarten van het seizoen. 

Afspraak is dat elke coördinator voor aanvang van de competitie zo’n bijeenkomst 

organiseert. Daarbij worden alle trainers en leiders van zowel de recreatie als ook de 

selectieteams uitgenodigd. 

 

Algemeen 

 Referentiekader: Jeugdbeleidsplan en technisch beleidsplan Technische Commissie (TC). 

Beide staan op de NEO website. 

 Normen en Waarden: Sportief en respectvol naar iedereen; Leiders en trainers hebben 

voorbeeldfunctie; wangedrag (speler, leider/trainer, ouder) is gesprek met Coördinator 

of lid Jeugdbestuur (JB). 

 

Materiaalgebruik 

 Uitgifte materialen begin van het seizoen; inleveren eind van het seizoen. Team is 

gezamenlijk verantwoordelijk! 

 Uitgangspunt: ben zuinig op de spullen en laat geen rotzooi achter voor een ander! 

 Zie ook documenten op website: 

o lijst van orde voor kader jeugd / senioren; 

o taak leiders bij materiaalgebruik; 

o taak trainers bij materiaalgebruik. 

 Voor leiders & trainers: trainingspakken en leidersjassen beschikbaar. 

 

Trainingen 

 Selectie teams trainen 2x per week; recreatie teams 2e keer indien plek. 

 Indeling velden: zo veel mogelijk gelijkwaardig op kunstgras en gewoon gras. 

 Indeling trainingstijden: streven teams van dezelfde leeftijd 1x per week simultaan; 2e 

keer op ‘eigen’ moment. 

 Beschikbaarheid velden bij slecht weer: NEO website. 

 Veld- en kleedkamerindeling: op prikbord bij ingang; kan wijzigen. 

 VTON en begeleiding/vraagbaak vanuit TC / JB. 

 Verbeterplan Jeugd: meer interactie trainers selectie en –recreatieteams. 

 Trainerscursus: wie heeft belangstelling? 

 Trainingsballen: elk team eigen set. Voor en na training even checken. Indien kwijt: direct 

melden bij beheer – zij kunnen volgende dag (bij daglicht) mogelijk alsnog vinden. 

 Potjes, pionnen: neem alleen mee wat je nodig hebt. 

 Andere materialen slalom stokken, ladders, voetvolleybal verkrijgbaar bij beheer. 



 Bijtijds op en van het veld af. Doelen: bij het juiste veld (genummerd), op de juiste plek 

en juiste manier. 

 Laatste training: einde 21.30; kleedkamers leeg: 22.00 uur. 

 Kleedkamers: geen muziek. Netjes achterlaten. Tip: corveelijst -> maak spelers 

verantwoordelijk voor diverse zaken. Wel na afloop controleren. 

 Afmelden trainingen: bijtijds bij beheer, beheer@rksvneo.nl of 06-36153576. Dit om te 

voorkomen dat beheer onnodig zit te wachten of dat de velden aan anderen toebedeeld 

kunnen worden! 

 Tijdig inventariseren vakanties en doorgeven aan beheer. 

 Trainingstenue: initiatief ouders. Mooie collectieve kortingen bij Eurosport! 

 Mogelijkheid keeperstrainingen voor alle keepers! 

 

Wedstrijden 

 Afgelastingen en wijzigingen: voetbal.nl-app is leidend! Neem zelf initiatief richting 

ouders en spelers. 

 Rijschema en vaste verzamelplek. 

 Aanwezig: max. 30 minuten van de voren i.v.m. beschikbaarheid kleedkamers (thuis en 

uit). Thuiswedstrijden: leiders/trainers melden zich in de CO-ruimte voor kennismaking 

scheidsrechters (indien beschikbaar!). 

 Digitaal wedstrijdformulier via wedstrijdzaken-app: recente pasfoto, 30 minuten van te 

voren opstelling gereed, na afloop: stand invullen en accorderen/verzenden. 

 Spelers zoveel mogelijk evenveel speeltijd. 

 Op hoofdveld: maak gebruik van het scorebord (afstandbediening in kledingruimte (2e 

deur rechts) bij vlaggen etc.). 

 JO12 t/m JO19: spelers halen thee tijdens de rust; ook voor tegenstander en brengen 

ketels na de wedstrijd weer terug naar de keuken van de kantine. 

 Kleedkamers: netjes achterlaten, controle kleedkamer tegenstanders; TIP: corveelijst, 

geen muziek. 

 Wedstrijdkleding: was schema maken. Niet: iedereen zelf laten wassen! 

 Scheidsrechters:  

o scheidsrechters worden ingepland door de coördinator clubscheidsrechters. Deze 

is te bereiken via scheidsrechters-jeugd@rksvneo.nl; 

o voor teams vanaf JO12 wordt geprobeerd een scheidsrechter te vinden. 

o indien sprake is van belangrijke of ‘beladen’ wedstrijden is het handig om in de 

week voorafgaand aan de wedstrijd contact op te nemen; 

o als er een scheidsrechter is gevonden is dat uiterlijk op vrijdagmiddag te zien in 

op de NEO website  en op voetbal.nl. 

o indien er dan geen scheidsrechter is gevonden dient een van de ouders uit het 

team te fluiten. 

 Verzetten van wedstrijden: 

o zoveel mogelijk voorkomen! 
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o probeer eerst (in overleg met coördinator) andere oplossing te verzinnen met 

invallers uit andere teams; 

o anders: uiterlijk 1 week van te voren. 

o inhaalwedstrijden: 

 zoveel mogelijk op zaterdag, eventueel vrijdag er voor. Indien door de 

week op eigen trainingstijd;  

 nieuwe speeltijden: via voetbal.nl;  

 indien uitval van training: wed. secr. informeert leiders of trainers. 

 Oefenwedstrijden: begin en einde seizoen, winterstop zolang er plek is. Coördinatie 

Bianca Demmer: oefenwedstrijden-jeugd@rksvneo.nl. 

 In geval van kampioenschap: vieren bij kantine; bijdrage van NEO via penningmeester: 

penningmeester@rksvneo.nl. 

 Afsluiting seizoen of kampioenschap: vieren in eigen kantine; bijdrage afhankelijk van 

grote clubactie via penningmeester: penningmeester@rksvneo.nl. 

 Trainers / leiders zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen en aanmelden van toernooien 

die ze willen spelen. Een overzicht van toernooien is te vinden op de NEO website. 

  

Rol ouders 

 Advies: gebruik een team-apps voor de communicatie met ouders; maak daarvoor een 

andere app-groep aan dan voor de communicatie met spelers. 

 Rol van ouders: rijden, wassen, alleen positief aanmoedigen, teamgevoel versterken 

door organiseren leuke activiteiten (zie jeugdbeleidsplan). Niet: aanwijzingen geven! 

 T.a.v. kleding wassen: compleet wassen (shirt & boek) en niet per kind zelf. Risico: 

kleurverschillen en incompleet bij te veel geblesseerden. 

 Advies aan leiders: 

o teambijeenkomst voor ouders aan begin seizoen; 

o verwachtingen duidelijk maken; 

o samen zijn we NEO! We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken! 

 

Overige 

 Koffiecorner en kantine. 

 Douchen: stimuleren. 

 Gebruik kluisjes voor waardevolle zaken: sleutel bij beheer. 

 Gedurende seizoen: eier-loten, grote clubactie, … stimuleren om te verkopen! Opbrengst 

deels ten goede aan eigen team. 

 Afspreken hoe communicatie tussen coördinator en leiders / trainers gedurende seizoen: 

app, mail, … ? 

 Gezamenlijke vervolgbijeenkomsten gedurende seizoen: winterstop en eindevaluatie. 
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Ruimte voor specifieke aandachtspunten voor eigen leeftijdsklasse: 

  

  

  

  

  

 

Aanvullende documenten 

 Jeugdbeleidsplan 

 Technisch beleidsplan 

 Lijst van orde voor kader jeugd / senioren 

 Taak leiders bij materiaalgebruik 

 Taak trainers bij materiaalgebruik 

Allemaal te vinden op de website. 

 


