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Voorwoord 
 
 
Dit ‘Beleidsplan Selectie Senioren” vormt tezamen met het “Jeugd technisch beleidsplan”, de rode draad voor 
de toekomst van de club SVC’08 op het gebied van technisch selectie beleid.  
  
Het beleidsplan selectie is een levend/actief document. De intentie is dan ook het document jaarlijks weer eens 
kritisch onder de loep te nemen. Uiteraard is ook een tussentijdse bijdrage van eenieder welkom. 
 
 
Bestuur SVC’08, 
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2 Beschrijving voetbalvereniging 
 
 
2.1 Algemene verenigingsinformatie 

SVC’08 is een zaterdagvereniging die naast de seniorenafdeling ook een jeugdafdeling inclusief een 
dames/meisjesafdeling kent. Binnen de seniorenafdeling wordt met twee selectieteams gewerkt, 
SVC’08 1 en 2. 
 
Tevens wil SVC’08 voor alle senioren selectieteams voorwaarden creëren zodat de spelers op 
prestatief niveau met plezier voetbal kunnen beoefenen. Die voorwaarden zijn: Hoge kwaliteit 
trainingen en begeleiding, zowel voor team als individu. Afspraken nakomen, zowel binnen als buiten 
het veld. Inzet, strijd, werklust en passie tijdens trainingen en wedstrijden. Herkenbare speelwijze: 
aantrekkelijk, creatief, aanvallend, verzorgd en reëel verantwoord voetbal. 
 
2.2  Verenigingscultuur 

SVC’08 is een vereniging waar het verenigingsaspect voorop staat en waar de breedtesport een 
belangrijke plek inneemt. Dit betekent niet dat er geen ruimte is voor prestatief voetbal. Sterker nog 
SVC streeft ernaar met jeugd en selectie binnen 5 jaar op een hoger spelniveau te gaan acteren. Een 
middel om naar een hoger spelniveau te groeien bij de 'prestatieve teams' is om de spelers op te 
leiden in een speelwijze die bij de jeugdteams hetzelfde is als bij de senioren. 

 
2.3  Onze visie op voetbal 

In onze visie op voetballen staan het domineren van de wedstrijd, balbezit, aanvallend voetbal en 
spelplezier voorop. Wij voetballen om te scoren en om de toeschouwers te vermaken, met attractief 
combinatievoetbal.  
 
2.4  Organisatiestructuur 

De club heeft een Algemeen Bestuur en o.a. een Technische Commissie (TC). In dit plan is alleen de 
structuur van de TC beschreven.  
De TC bestaat uit de volgende functionarissen:  
- Voorzitter tevens lid algemeen bestuur  
- Secretaris 
- Leden TC (max. 3) 
 
 
3 Ontwikkeling selectiebeleidsplan 
 
3.1 Aanleiding voor ontwikkeling selectiebeleidsplan 

Door middel van een beleidsplan Selectie Senioren willen wij duidelijkheid scheppen in de visie van 
de club op de senioren selectieteams. Tevens bestaat er tezamen met het jeugd technisch 
beleidsplan een structurele visie op het reilen en zeilen van SVC’08 op technisch vlak.  
Het doel van SVC’08 is het opleiden van spelers voor de eigen selectieteams. Hoe daaraan invulling 
wordt gegeven is beschreven in het jeugd technisch beleidsplan. 
 
3.2  Uitgangspunten van de club 

De Technisch Commissie (TC) is in samenwerking met de trainers verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het beleidsplan selectie senioren.  
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3.3  Informatiebulletin nieuwe seizoen 

Voorafgaand aan het nieuwe seizoen wordt in de maand juni een informatieavond voor het nieuwe 
seizoen gehouden. Naast een afvaardiging van de TC, begeleiding en alle spelers (inclusief de 
nieuwkomers in de selectie) van 1, 2 schetst de hoofdtrainer de doelen en afspraken voor het nieuwe 
seizoen. Voorts wordt het jaarlijkse informatiebulletin aan alle betrokkenen uitgereikt.  
 
3.4  Trainingen 

Gedurende het seizoen worden de trainingen als volgt ingedeeld: 
• Voorbereiding tot start competitie: maandag-, dinsdag- en donderdagavond op de, na 

overleg met elftalcommissie en hoofd jeugdopleiding, vastgestelde trainingstijden. 
• Start competitie tot einde seizoen: dinsdag- en donderdagavond op de, na overleg met 

elftalcommissie en hoofd jeugdopleiding, vastgestelde trainingstijden. 
 
3.5  Bezetting teams 

Tijdens de informatiesessie in juni wordt bekend gemaakt welke spelers in welke selectie zitten. Voor 
de start van de competitie wordt vastgesteld hoe spelers zijn onderverdeeld in de 2 selectiegroepen.  
 
Voor de start van de competitie bestaat groep 1 (1e elftal) uit 18 spelers en 2 keepers en groep 2 (2e 
elftal) uit 16 spelers en 1 keeper. Hiervoor is goede communicatie nodig over het doorschuiven en 
afstaan van spelers. 
Voor beide selectie elftallen geldt; Spelers die twee wedstrijden op de reservebank hebben gezeten 
dienen de volgende wedstrijd in de basis te staan of in de basis van het elftal daaronder te staan. De 
trainer motiveert zijn keuze naar de doorgeschoven speler. 
 
Reservespelers die worden doorgeschoven naar een lager elftal om speeltijd te gunnen staan in 
principe altijd in de basis. 
Geschorste spelers worden nooit opgesteld in een ander team. De voorwaarden van de commissie 
respect & sportiviteit en de gedragscode normen & waarden van SVC’08 zijn hierin bepalend. Ieder 
binnen de club, in welke functie of in welk team dan ook spelend, commit zich aan deze regel! 
 
3.6 Keeperstrainingen 

De keeperstrainer van de selectieteams werkt in goed overleg met de trainers zijn keeperstrainingen 
af en koppelt hierover ook terug aan de TC. 
 
3.7 Selectiecriteria 

De trainers bepalen in goed overleg de samenstelling van de twee selectieteams. De 
eindverantwoording ligt bij de TC. Het uitgangspunt vanuit de club is dat er vanuit de jeugdafdeling 
zoveel mogelijk spelers zijn opgeleid voor de selectie, uiteraard binnen de beschikbare mogelijkheden 
en kwaliteiten van de jeugdafdeling. De spelers die van buitenaf komen moeten een aantoonbare 
meer waarde zijn voor de selectie en de doorstroom van huidige clubspelers niet belemmeren. 
 
3.8 Van junioren naar senioren 

Het hoofddoel van SVC’08 is jeugdspelers op te leiden voor de selectie. Wanneer jeugdspelers niet 
geselecteerd zijn voor SVC 1 en 2, zullen zij in overleg met de trainer van SVC 2 en met de 
selectiecommissie worden ingedeeld in SVC O23 of bij de lagere senioren. 
 
3.9 Communicatie TC en trainers naar de selectiespelers en kaderleden 

Om op efficiënte wijze met de selectiespelers te communiceren wordt vanuit de selectieteams (van 
elk team 2 of 3 spelers) een spelersraad ingesteld. Jaarlijks ziet de TC erop toe dat de spelersraad 
wordt gecontinueerd dan wel vers bloed wordt ingeblazen. Wat er leeft binnen de selectie en kader 
wordt in de vergaderingen met de spelersraad op open wijze besproken. 
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3.10  Organisatie selectiebeleid 

Ten minste twee keer per jaar nemen de TC, de hoofd jeugdopleiding en de selectietrainers de 
ontwikkelingen van de aankomende jeugdspelers en spelers van de O23 door. Dit gebeurt voor de 
winterstop en voor het einde van het seizoen. Indien de ontwikkelingen van een individuele 
jeugdspeler erg snel gaan, kan de betreffende speler na de winterstop doorgeschoven worden naar 
een selectieteam. 
SVC’08 gebruikt na de winterstop ook het zgn. doorschuifsysteem, waarbij (op roulatiebasis) door 
JO18 (en eventueel JO18-2 spelers) alvast meegetraind wordt met selectieteams of O23. Ook dit 
gebeurt in goed overleg tussen de TC en hoofd jeugdopleiding. 
 
 
4 Doelstellingen 
 
4.1 Doelstelling eerste elftal  

Het eerste elftal van SVC’08 streeft, als vlaggenschip van de vereniging, het hoogst mogelijke niveau 
na. SVC’08 wil minimaal in het linker rijtje van de 2e klasse spelen, met de ambitie om te promoveren 
en structureel in de eerste klasse te spelen. Per seizoen wordt gekeken naar de financiële en 
organisatorische mogelijkheden van de vereniging om deze ambitie waar te maken.  
 
Randvoorwaarden zijn:  

• De selectie zal bestaan uit 18 veldspelers en 2 keepers.  
• Spelers vanuit onze jeugd hebben voorrang (bij gelijkwaardigheid) op spelers van buitenaf. 
• De wedstrijdselectie dient te bestaan uit maximaal 17 spelers (15 spelers en 2 keepers). 
• Spelers die 2 wedstrijden wissel hebben gezeten dienen de volgende wedstrijd in de basis te 

staan of in de basis in een team daaronder. 
• Een spelersbudget op tweede klasse respectievelijk eerste klasse-niveau. 
• Positief herkenbaar aanvallend voetbal. 
• Trainingen op een heel speelveld.  
• Spelers en staf zijn aanwezig bij de start van de voorbereiding. 
• Medische begeleiding door een verzorger en/of fysio. 

 
4.2 Doelstelling tweede elftal 

Het tweede elftal is een selectie-elftal en moet aansluiting behouden met het eerste elftal. Dit team 
komt uit in de reserve 2e klasse. Het doel van het team is om spelers vanuit de jeugd en O23 op te 
vangen en deze spelers voor te bereiden op de selectie. De ambitie is om te promoveren en 
structureel in de eerste klasse te spelen. 
 
Randvoorwaarden zijn: 

• De selectie zal bestaan uit 16 veldspelers en 1 keeper.  
• De wedstrijdselectie dient te bestaan uit maximaal 17 spelers (15 spelers en 2 keepers). 
• Spelers die 2 wedstrijden wissel hebben gezeten dienen de volgende wedstrijd in de basis te 

staan of in de basis in een team daaronder. 
• Het team heeft een trainer/coach. 
• Het team wordt aangevuld door spelers van het eerste en de O23.   
• In de loop van het seizoen kunnen er stageplaatsen beschikbaar worden gesteld voor spelers 

uit de O23. 
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5 Communicatie Technische Commissie 
 
5.1 Overzicht van de overleg situatie 

• Technische commissievergadering 
De TC vergadert één keer per 4 weken.  

 
• Bestuursvergadering 

De voorzitter TC is tevens bestuurslid Technische Zaken in het bestuur. 
 

• Evaluatie met trainers 
De TC heeft ten minste 2 keer per seizoen een evaluatiegesprek met de selectietrainers. 

 
• Doorstroming jeugdspelers 

De TC heeft ten minste 2 keer per seizoen een gesprek met de trainers (selectie en jeugd) en 
hoofd jeugdopleiding over de doorstroming van jeugdspelers. 
 

• Spelersraad. 
De TC heeft ten minste 2 keer per seizoen een evaluatiegesprek met de spelersraad. 


