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Vooraf 
 
Meiden- en vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sporttak van Nederland. Steeds meer meiden voetballen 

op straat of op het schoolplein en weten de weg naar een voetbalvereniging te vinden. Ook bij SVC’08 zit de 

groei erin. Inmiddels heeft SVC’08 120 voetballende meiden en vrouwen verdeeld over 7 meidenteams, 2 

vrouwenteams en bij de vrouwen 35+. Nog niet eerder waren er zoveel meiden en vrouwen actief bij 

SVC’08.  De groei van het meiden- en vrouwenvoetbal juicht SVC’08 van harte toe. De sociale impact van de 

meiden en vrouwen heeft een positieve uitwerking op de sfeer binnen de vereniging. Voetbal ontwikkelt zich 

dankzij hun komst steeds meer naar een gezinssport, waardoor de verbondenheid met de vereniging nog 

verder wordt versterkt. Daarnaast zorgt de komst van de meiden en vrouwen ervoor dat SVC’08 als geheel 

verder kan groeien, waardoor de continuïteit van de vereniging beter kan worden gewaarborgd.  

 

Voor de jeugdspelers van SVC’08 bestaat reeds het ‘Jeugdvoetbalbeleidsplan’, waarin de visie van SVC’08 

ten aanzien van het jeugdvoetbal is opgenomen. Het vormt de leidraad voor de gehele club bij het opleiden 

van alle jeugdvoetballers. Ontwikkelingen van meiden lopen ten opzichte van jongens tot een bepaalde 

leeftijd synchroon. De verschillen ontstaan wanneer de jongens en meiden de leeftijd van ongeveer 11 tot 12 

jaar bereiken. Het is daarom van belang dat er op onderdelen verder wordt verfijnd. Het voorliggend 

beleidsplan richt zich hierbij expliciet op de ontwikkeling van de vrouwen in het algemeen en de meiden van 

SVC’08 in het bijzonder en gaat niet in op de verschillen tussen meiden en jongens.   

 

Een beleidsplan schrijf je voor meerdere jaren. De horizon van dit beleidsplan is gesteld op vijf jaar. Die tijd 

hebben wij nodig om de ambities waar te maken. 
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1. Inleiding 

Het meiden- en vrouwenvoetbal beleidsplan geeft inzicht in de organisatie van de meiden- en 

vrouwenafdeling binnen SVC’08. Tevens geeft het plan aan hoe door SVC’08 de komende jaren wordt 

gewerkt aan verdere versterking en uitbouw van de meiden- en vrouwenafdeling. Voorwaarde voor een 

succesvolle uitvoering van het beleidsplan is dat er een breed draagvlak binnen alle geledingen van de 

vereniging is. Daarnaast is een succesvolle versterking en uitbouw van de meiden en vrouwen tevens 

afhankelijk van voldoende en gemotiveerde begeleiding.  

Het beleidsplan is voor de komende jaren de leidraad voor het meiden- en vrouwenvoetbal van SVC’08. Het 

beleidsplan is geen statisch document en zal indien daar aanleiding toe is worden geactualiseerd. Het 

beleidsplan is zoveel als mogelijk afgestemd op het Jeugdvoetbalbeleidsplan. 

 

1.1 De organisatie van het meiden- en vrouwenvoetbal bij SVC’08  
SVC’08 vindt het belangrijk dat zowel de meiden als de vrouwen de aandacht krijgen die zij verdienen. Het 

meiden- en vrouwenvoetbal is daarom organisatorisch volledig geïntegreerd binnen de vereniging. Hierbij is 

er een afzonderlijk meiden-en vrouwenvoetbalcommissie samengesteld die zich volledig richt op het meiden- 

en vrouwenvoetbal. De leden van de commissie voeren het beleidsplan uit en waken voor het afwijken van 

het beleidsplan. Het takenpakket van de leden van de commissie is als volgt:  

o Ten uitvoer brengen van de uitgangspunten en doelstellingen van het beleidsplan;  

o Monitoren of de uitgangspunten worden nageleefd en de doelstellingen worden behaald;  

o Het eventueel bijstellen van de uitgangspunten en/of doelstellingen en actualisatie van het beleidsplan;  

o Maken van en het communiceren over de teamindelingen;  

o Onderhouden van het contact met de trainers, leiders, speelsters en ouders; 

o Organiseren en coördineren van activiteiten gericht de werving en behoud van de meiden en vrouwen; 

o Levert één persoon die verantwoording aflegt aan het bestuur van SVC’08. 

 

Deze taken worden uitgevoerd door een voorzitter, (technisch) coördinatoren, penningmeester, secretaris en 

diverse commissarissen. In bijlage 1 zijn deze functies en bijbehorende taken nader omschreven en 

toegelicht. 

 

1.2 De actuele situatie - 2022 
De meiden en vrouwen zijn reeds een volwaardig onderdeel van SVC’08, spelen hun wedstrijden op zaterdag 

en trainen tweemaal per week. Er zijn zeven meidenteams, twee vrouwenteams en er is een vrouwen 35+ 

trainingsgroep. Het eerste team van de vrouwen komt uit in de 4e klasse en het tweede team komt uit in de 
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5e klasse. De vrouwen 35+ spelen niet in competitief verband, maar trainen om de week op de vrijdagavond. 

In onderstaande tabel zijn de meidenteams en het beoogde leerdoel opgenomen. 

 

1.3 Uitgangspunten meiden- en vrouwenvoetbal SVC’08  
Uitgangspunt bij SVC’08 is dat meiden en vrouwen worden ingedeeld in meiden- en vrouwenteams. Dit doen 

wij omdat zowel de meiden als de vrouwen in de regel hun eigen sportbehoeften daar beter in kwijt kunnen. 

Ook leiden specifieke meiden- en vrouwenteams tot vriendschappen en teamgeest, die de meiden en 

vrouwen binnen mannenteams niet op een gelijke wijze kunnen opbouwen.  

Het meidenvoetbal vindt bij SVC’08 plaats op recreatief niveau. Dit houdt in dat er (vooralsnog) geen sprake 

is van selectie. De meiden worden in de regel op geboortejaar in teams geplaatst. Hiervan kan door de 

vrouwenvoetbalcommissie worden afgeweken indien dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor een gebalanceerde 

opbouw van de teams. Meiden met het talent om in een (selectie)team bij de jongens te spelen, kunnen, 

indien zij dat zelf willen, ingedeeld worden bij de jongens. De speelster bij de jongens moet uiteraard “mee 

kunnen” in het team en gewoon concurreren met de jongens. Of een speelster een voetbaltalent is, wordt 

bepaald door de technisch coördinator van de meiden in overleg met de technische coördinator van de 

gehele jeugd. De uiteindelijke beslissing over het overplaatsen naar de jongens wordt genomen door de 

leden van de vrouwencommissie in overleg met de betreffende trainers/coördinatoren en met instemming 

van speelsters en ouders/verzorgers. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat er voor ieder meisje bij 

SVC’08 de mogelijkheid bestaat om een keuze te maken voor: 

• Voetbal op breedtesport niveau (recreatie) 

• Voetbal op wedstrijd/topsport niveau (prestatie) 
 

 MO9 MO10 MO11 MO12 MO13 MO15 MO17 
Spelvorm 6 tegen 6 

Kwart veld 
2x20 
minuten 

6 tegen 6 
Kwart veld 
2x25 
minuten 

8 tegen 8 
Half veld 
2x30 minuten 

8 tegen 8 
Half veld 
2x30 minuten 

11 tegen 11 
Heel veld 
2x30 minuten 

11 tegen 11 
Heel veld 
2x35 minuten 

11 tegen 11 
Heel veld 
2x40 minuten 

Leerdoel Plezier voor 
prestatie 
 
 
Beheersen 
van de bal: 
aanname, 
dribbelen 
(met hoofd 
omhoog), 
passen en 
schieten 
met beide 
benen 

Plezier voor 
prestatie 
 
 
Beheersen 
van de bal: 
aanname, 
dribbelen 
(met hoofd 
omhoog), 
passen en 
schieten 
met beide 
benen 

Leren spelen 
vanuit een 
basistaak 
 
Verdere groei 
op specifieke 
positie, maar 
wel afwisseling 
van positie 
 
Kweken 
spelbegrip 

Leren spelen 
vanuit een 
basistaak 
 
Verdere groei 
op specifieke 
positie, maar 
wel afwisseling 
van positie 
 
Kweken 
spelbegrip 

Toepassen 
basistaak 
 
 
Vaste posities 
 
 
Vergroten 
spelbegrip 
 
Uitgamgspunten 
aanvallen en 
verdedigen 
toepassen 

Spelen in 
verschillende 
systemen 
 
Tactiek 
 
 
Duidelijk 
spelbegrip 
 
Uitgamgspunten 
aanvallen en 
verdedigen 
toepassen 

Spelen in 
verschillende 
systemen 
 
Verdere groei 
van de tactiek 
 
Duidelijk 
spelbegrip 
 
Uitgamgspunten 
aanvallen en 
verdedigen 
toepassen 



 
 
 

      MEIDEN EN VROUWEN SVC’08 
      BELEIDSPLAN 2022-2027 

 
 

 

Meiden- en vrouwenvoetbal SVC’08 - Beleidsplan 2022-2027 pagina 6 

Datum: 13 september 2022 

 

1.3.1 Instroom gedurende het seizoen 
Een nieuw meisje of vrouw, dat zich in de loop van het seizoen meldt, zal worden uitgenodigd om een aantal 

keer mee te trainen bij een team dat past bij haar leeftijd en/of voetballeeftijd. Daarna wordt een niet-

spelend-lidmaatschap aangeboden. Zo kan zij blijven meetrainen en is verzekerd via KNVB. Zij is niet 

ingedeeld in een team en zal daarom niet aan officiële wedstrijden deel kunnen nemen, maar desgewenst 

wel aan oefenwedstrijden, onderlinge wedstrijden en toernooien. Aan het begin van een nieuwe competitie of 

competitiehelft zal zij definitief ingedeeld worden in een team en speelgerechtigd worden voor officiële 

wedstrijden. 

 

1.3.2 Kleding 
Bij de trainingen wordt duidelijke sportkleding, passend bij de weersomstandigheden, gedragen. Het is niet 

toegestaan om in vrijetijdskleding zoals bijvoorbeeld een topje of dikke winterjas te trainen. Verder is het in 

verband met de veiligheid tijdens de training en wedstrijden niet toegestaan om kettingen, ringen, grote 

oorbellen en/of horloges te dragen. Dergelijke sierraden worden, indien mogelijk afgedekt of anders 

afgedaan. Het is aan te bevelen dat lang haar in een staart wordt gedragen. Zowel bij de trainingen als bij de 

wedstrijden zorgen de speelsters voor de juiste voetbalschoenen en dragen verplicht scheenbeschermers. 

Specifiek voor de wedstrijden geldt dat iedereen de juiste en voorgeschreven wedstrijdkleding draagt. Indien 

er thermokleding wordt gedragen is dat witte thermokleding bij het thuistenue en zwarte thermokleding bij 

het uittenue. 

 

1.3.3 Blessures en hygiëne  
Ten aanzien van de lichamelijke gezondheid geldt dat deze altijd voorop moet staan. Dat betekent dus dat 

geblesseerde speelsters niet worden opgesteld als dit vanuit een medisch oogpunt niet verantwoord is. 

Tevens dient overbelasting van speelsters te worden vermeden. Als er sprake is van een blessure, is de 

directe behandeling in eerste instantie een verantwoordelijkheid van trainer of leider. Zo nodig kan de 

betreffende speelster met een specifiekere hulpvraag terecht bij de verzorgers van SVC’08. Bij ernstiger 

letsel, of het vermoeden daarvan, wordt de ouders geadviseerd de huisarts in te schakelen. Met betrekking 

tot de revalidatie worden speelsters zoveel mogelijk aangemoedigd om zo snel mogelijk, in aangepaste 

vorm, mee te gaan trainen. Uiteraard voor zover de blessure dit toelaat. Voor wat betreft de persoonlijke 

verzorging is het advies van SVC’08 dat er wordt gedoucht na de trainingen en wedstrijden. 

 

1.3.4 Begeleiding 
SVC’08 vindt het belangrijk om goede en gemotiveerder begeleiding van de teams te hebben. Onder de 
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begeleiding van een team wordt de rol van de trainer onderscheiden van de rol van de leider. Dat neemt niet 

weg dat deze rollen door een en dezelfde persoon kan worden ingevuld. Dit is mede afhankelijk van de 

bereidheid van bijvoorbeeld ouders om een rol te vervullen. De leider en trainer zijn lid van de vereniging en 

gezamenlijk verantwoordelijk voor alle taken en afspraken die als team worden gemaakt.  

 

Leiders 

De leiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de teams en zijn het aanspreekpunt voor de 

meiden, ouders en de vrouwencommissie. De leiders hebben een luisterend oor voor de meiden en hebben 

aandacht voor het team- en groepsproces. De leider organiseert de eventuele teamuitjes en zorgt voor alle 

logistieke taken rond het team tijdens het voetbalseizoen. 

 

Trainers 

De trainers zijn verantwoordelijk voor het voetbaltechnische deel van de begeleiding van het team. SVC’08 

streeft ernaar dat iedere trainer gekwalificeerd is en/of relevante en aantoonbare voetbalervaring heeft. 

SVC’08 stelt jaarlijks een aantal opleidingsmogelijkheden beschikbaar. De trainers zijn in ieder geval 

verantwoordelijk voor: 

o Het verzorgen van trainingen in lijn met het Jeugdvoetbalbeleidsplan. 

o De naleving van de normen en waarden van de vereniging. 

o De opstelling en te hanteren tactiek tijdens de wedstrijden. 

o Begeleiden en coachen van het team bij de wedstrijden. 

o Het organiseren van ouderavond(en) en communicatie met de ouders over trainingen/wedstrijden en 

andere relevante informatie.  

 

Werving trainers 

Bij de werving en selectie van trainers wordt in eerste instantie geprobeerd te putten uit clubleden die een 

binding hebben met de betreffende leeftijdscategorie. Veelal betreft het een ouder die actief is (geweest) 

binnen SVC’08. Ook selectie speelsters worden zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding van de jongere 

teams, meestal in de rol van (assistent)trainer. Voor wat betreft de trainers bij de damesteams wordt indien 

daartoe aanleiding is ook ‘extern’ geworven. Het werven van trainers gebeurt door de coördinatoren van de 

meiden-en vrouwenvoetbalcommissie in samenspraak met het Hoofdbestuur van SVC’08. 

 

1.3.5 Trainingen en wedstrijden 
De meiden en vrouwen trainen twee keer per week. De trainingsduur is overeenkomstig de wedstrijdduur 

van de betreffende leeftijdscategorie. De trainingen zijn in lijn met het jeugdvoetbalbeleidsplan. Bij de 
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trainingen is gericht aandacht voor techniek. Bij techniek valt te denken aan balcontrole, dribbelen, 

traptechniek, kappen en draaien en schijn- en passeerbewegingen. Om dit te bereiken wordt veel met de bal 

geoefend. Naast het beheersen van de bal is het hebben van inzicht belangrijk. Inzicht ontstaat vooral door 

het spelen van positiespelen onder weerstand. Verschillende positiespelen zullen dan ook regelmatig 

gespeeld worden. We proberen hierbij onze speelsters te leren om oplossingsgericht te werk te gaan. Wij 

vertellen de speelsters niet continu wat ze moeten doen, maar bevragen ze ook wat er gedaan moet worden. 

Daarbij gaat het niet alleen om wat we niet beheersen, maar ook om het bevestigen en verder uitbouwen 

van de aanwezige kwaliteiten. Om de trainingen voor te bereiden hebben de trainers de beschikking over een 

oefenstofdatabase van VTON. Met deze oefenstofdatabase kunnen de speelsters op een eenduidige en 

herkenbare wijze oefenstof worden aangereikt passend bij de leeftijdscategorie. 

 

In de wedstrijden spelen in principe alle speelsters (mogelijk met uitzondering van de keeper) gedurende het 

seizoen gemiddeld even veel minuten, dit is buiten blessures, schorsingen, straf etc. om. Wanneer een 

speelster gedurende het seizoen structureel minder traint dan de andere teamgenoten kan hier door de 

trainers van worden afgeweken. Voorafgaand aan de wedstrijd houdt de trainer een voorbespreking waarin 

de opstelling, de speelwijze en de wissels worden toelicht en besproken. In de rust is er een bespreking en 

na de wedstrijd nog een eindbespreking om kort te evalueren hoe de wedstrijd is verlopen.  

 

1.4 De meiden- en vrouwenvisie  
Voor onze jeugdafdeling is het allerbelangrijkste dat jeugdspelers en -speelsters met plezier voetballen. 

Daarom staan sportiviteit, gezelligheid en ontspanning hoog in het vaandel. Bij het meiden- en 

vrouwenvoetbal richt de vereniging zich (vooralsnog) op de recreatieve breedtesport. Dit betekent echter 

niet dat er geen aandacht is voor de sportieve ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te 

leveren aan de (voetbal) ontwikkeling van onze speelsters. En hebben daar expliciete aandacht voor tijdens 

de trainingen en wedstrijden.  

Naast de sportieve ontwikkeling van het meidenvoetbal vindt SVC’08 het belangrijk te investeren in de 

sociale en de algemene ontwikkeling van de meiden en vrouwen. Door in teamverband te sporten wordt 

geleerd hoe om te gaan met winst en verlies. Er wordt geleerd dat je elkaar moet helpen om tot een goed 

resultaat te komen. Het is hierbij de taak van de trainer en leider om de spelersgroep als een hecht team te 

laten functioneren. Het doel van de samenwerking is om met elkaar tot een zo goed mogelijk resultaat 

proberen te komen. Hierbij zijn we onszelf er ook van bewust dat een negatieve opmerking veel harder 

aankomt dan een positieve. Het creëren van een veilige en positieve sfeer is dus heel erg belangrijk, net 

zoals het geven van complimenten. Om dit te bereiken hebben we tijdens de trainingen aandacht voor het 

kweken van zelfvertrouwen en wedstrijdinstelling en -mentaliteit. Ook organiseren we diverse activiteiten, 
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zoals voetbalclinics, vriendinnendagen en uitjes naar de ADO Vrouwen of de Oranje Leeuwinnen. Verder 

organiseert SVC’08 tweemaal per jaar een jeugdkamp, waar zowel de jongens als meiden aan kunnen 

deelnemen. Bij het sociale aspect hoort ook dat onze leden van jongs af aan leren dat het normaal is dat alle 

leden (en hun ouders) hun steentje bijdragen aan het draaien van de vereniging. Het streven is dat onze 

jeugdleden een band opbouwen met de vereniging en zich betrokken voelen, zodat ze op latere leeftijd 

verbonden blijven aan de club (bijvoorbeeld als speler, trainer, leider, scheidsrechter of bestuurslid). 

Het voorgaande laat zich vertalen tot de volgende visie voor het meiden- en vrouwenvoetbal:  

 

“SVC’08 biedt de mogelijkheid aan alle meiden en vrouwen om in een veilig sportklimaat op een actieve, 

sportieve en plezierige wijze te voetballen en zich hierin te ontwikkelen.”  

 

1.5 Gedragscode – Normen en Waarden van SVC’08  
SVC’08 wilt eraan bijdragen dat al haar leden met plezier kunnen voetballen en zich kunnen ontwikkelen. 

Normen en waarden vinden we hierbij belangrijk. SVC’08 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, 

trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. SVC’08 moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters 

gezamenlijk en met plezier en voldoening kunnen voetballen. De vereniging heeft gedragsregels opgesteld 

die hierbij kunnen helpen. De gedragscode is op iedereen van toepassing en te vinden op de site van SVC’08.   

In aanvulling op de gedragscode zijn voor de begeleiding (trainers en leiders) van de meiden en vrouwen de 

onderstaande aanvullende richtlijnen opgesteld. 

• Begeleiding van teams. SVC’08 streeft naar minimaal 1 vrouwelijke begeleider per meiden- en 

vrouwenteam. Voor de mannelijke begeleiding geldt dat de aanvullende richtlijnen en de geldende 

gedragscode leidend zijn. 

• Richtlijnen mannelijke teambegeleiders (trainers/leiders). Mannelijke begeleiders is het -zonder 

uitzondering- niet toegestaan om tijdens het omkleden/douchen de kleedkamers te betreden. Tijdens de 

rustpauze en voor groeps-coaching is het toegestaan de kleedkamer gezamenlijk te betreden. Individuele 

coaching en/of gesprek is niet toegestaan in de kleedkamers of andere afgesloten ruimten. 

• Kleedkamers. SVC’08 beschikt niet over kleedkamers die speciaal voor meiden/vrouwen zijn ingericht. 

Het is niet toegestaan dat jongens/mannen tegelijk gebruik maken van kleedkamers waarin meiden of 

vrouwen zich omkleden. De begeleiding van de teams zien hierop toe. 

• Gemengde teams. Meiden die voetballen in een jongensteam kleden zich apart om in de daarvoor 

vrijgemaakte ruimte/kleedkamer. De begeleider(ster) ziet erop toe dat er een geschikte ruimte 

beschikbaar is.  

• Kleedkamers bij uitwedstrijden. De begeleider(ster) meldt ter plaatse aan wedstrijdsecretariaat van de 

club dat, indien er een kleedkamer moet worden gedeeld, dit niet mag worden gedeeld met bijvoorbeeld 
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een jongens/mannenteam. De begeleider(ster) ziet daarop toe. Voor meiden die voetballen in een 

jongensteam ziet de begeleider(ster) erop toe dat er bij de uit spelende vereniging een geschikte ruimte 

is waar de meiden zich kunnen omkleden. 

• Trainingen. Tijdens trainingen gelden onverkort deze aanvullende richtlijnen. 

• Verklaring omtrent gedrag (VOG): De trainer(ster), begeleider(ster) en de coördinatoren zijn in het bezit 

van een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

De trainers en leiders bij SVC’08 moeten zich realiseren dat van hen verwacht wordt dat zij zich correct en 

verantwoordelijk gedragen en aan de teams het goede voorbeeld geven. Meer concreet betekent dit dat de 

trainers en leiders: 

o Om kunnen gaan met de meiden en/of vrouwen die aan hem/haar wordt toevertrouwd; 

o Op de hoogte zijn van de basisprincipes van het spel en in staat zijn deze kennis over te brengen op 

de aan hem/haar toevertrouwde speelsters; 

o Op de hoogte zijn van de leeftijdsspecifieke kenmerken van de dame of het meisje waarmee hij/zij 

werkt en in staat zijn overeenkomstig te handelen; 

o Kennis hebben van interne en externe regels inzake het omgaan met materialen, trainingen, het 

organiseren van vervoer, invulling van wedstrijdformulieren, etc.; 

o Zich representatief gedragen en zich bewust zijn van zijn/haar voorbeeldfunctie; 

o Naast het sportieve aspect ook aandacht hebben voor de sociale aspecten van de sport. 

  

2. Doelstellingen voor de korte en lange termijn  

De visie voor het meiden-en vrouwenvoetbal laat zich vertalen in verschillende doelstellingen voor de korte 

termijn en doelstellingen voor de langere termijn. In de periode 2022-2024 zetten we met name in op de 

eerste vier doelstellingen. De doelstellingen vijf en zes richten zich op 2025-2027.  

 

De doelstellingen 

1. Versterken van de samenwerking en saamhorigheid tussen de teams;  

2. Het behouden van de huidige meiden en vrouwen;  

3. Het uitbouwen van het aantal meiden en vrouwen; 

4. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal;  

5. Twee teams in de jongste leeftijdscategorieën (t/m MO12) bij de meiden; 

6. Drie teams in 2027 bij het vrouwenvoetbal, waarvan het eerste team minimaal in de 3e klasse speelt.  
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1. Versterken van de samenwerking en saamhorigheid tussen de teams  

SVC’08 zet in op een natuurlijke kennismaking en samenhang tussen de verschillende teams en de 

begeleiding. Dit door de meidenteams op dezelfde dagen te laten trainen, de trainingstijden op elkaar af te 

stemmen, waar dat kan met elkaar te trainen en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Daarnaast 

proberen we de thuiswedstrijden voor zowel de vrouwen als alle meiden op dezelfde zaterdag in te plannen. 

 

2. Het behouden van de huidige meiden en vrouwen 

SVC’08 voert een actief beleid op het voorkomen van uitstroom. Dit door primair de aandacht te vestigen op 

de kwaliteit en unieke sfeer van het meiden-en vrouwenvoetbal bij SVC’08. Behoudt zit hem ook in duidelijk 

afspraken omtrent gedrag (gedragscode en aanvullende richtlijnen), in periodieke evaluatie, het vroegtijdig 

oppakken van mogelijke knelpunten/problemen en het indien aan de orde het voeren van exitgesprekken. 

 

3. Het uitbouwen van het aantal meiden en vrouwen 

SVC’08 heeft de ambitie om in iedere leeftijdscategorie minimaal 1 team te hebben. We doen dit stap voor 

stap, waarbij we inzetten op jaarlijks 1 team erbij. Dit doen we door het organiseren van vriendinnendagen, 

het werven van leden op scholen en door middel van advertenties. Ook een actieve rol van de leden zelf met 

enthousiaste verhalen, wedstrijdverslagen en foto´s op facebook zal het werven van leden bevorderen. 

 

4. Verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal  

Het faciliteren van de juiste randvoorwaarden binnen de vereniging is de basis voor een goed voetbalaanbod. 

Doel is het verder ontwikkelen van de kwaliteit door te zorgen voor: 

o Een nette en veilige voetbalomgeving; 

o Een heldere organisatiestructuur; 

o Vaste aanspreekpunten voor de meiden; 

o Voldoende begeleiding van alle teams; 

o Aandacht voor de uitstraling van de teams (kleding, etc.); 

o Gediplomeerde trainers en een voetbalvisie; 

o Beschikbaarheid van (financiële) middelen. 

 

5. Twee teams in de jongste leeftijdscategorieën (t/m MO12) bij de meiden  

Voor het realiseren van twee teams in de jongste leeftijdscategorie t/m de MO12 is het belangrijk dat de 

instroom van onderaf stabiel is en de meiden die reeds voetballen bij SVC’08 behouden blijven. Hiertoe wordt 

verwezen naar de punten 2 en 3. Om deze doelstelling te bereiken zal de focus vooral liggen op het 

samenstellen van de teams bij de MO9 en MO10, dat zijn de toekomstige speelsters voor de oudere 
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meidenteams. De praktijk leert dat er in de categorieën MO17 en MO20 een grotere uitval (vaak door andere 

interesses) is dan in de jongere leeftijden. Dit wordt de laatste jaren al minder, waarbij het helpt dat 

wanneer de speelsters vanaf de MO9 een goede en veilige ontwikkelomgeving wordt aangeboden ze eerder 

geneigd zijn om hun gehele jeugd te blijven sporten bij de club. 

 

6. Drie teams in 2027 bij het vrouwenvoetbal, waarvan het eerste team in de 3e klasse speelt  

Het eerste vrouwenteam van SVC’08 is over 5 jaar in de 3e klasse actief. Hierbij vormen de meiden die het 

jeugdtraject doorlopen hebben, de basis van het team. Verder is het behoud (zie punt 3) erop gericht om de 

meiden die doorstromen naar de vrouwen, te behouden voor de club, waarmee vanzelf een derde team 

ontstaat. 
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Bijlage 1 Functieomschrijvingen   

Voorzitter  

• Functie: De voorzitter geeft leiding aan de commissie. 

• Taken: Neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur van SVC’08, erop toezien dat het beleidsplan 

wordt nageleefd en bewaken dat de doelstellingen worden gerealiseerd, het ondersteunen en stimuleren 

van de overige commissieleden.  

 
(Technisch) Coördinator  

• Functie: De (technisch) coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de teams, wedstrijden en activiteiten 

per categorie.  

• Taken: Contact onderhouden met de trainers, leiders en andere betrokkenen van de meiden- en 

vrouwenteams, contact onderhouden met de overige jeugdcoördinatoren van de vereniging en het 

bijwonen van trainingen en wedstrijden. Beoordelen of meiden geschikt zijn om in jongensteams te 

spelen en wanneer er meiden in jongensteams voetballen, behoort het contact met deze teams over de 

ontwikkeling ook tot de taken van de coördinator. 

 
Penningmeester  

• Functie: Het bewaken van het beschikbare budget. 

• Taken: Wanneer er activiteiten georganiseerd worden, bepalen wat het budget is, bewaken dat het 

budget niet wordt overschreden, nadenken over manieren om meer budget te genereren (eventueel in 

samenwerking met de contactpersoon Sponsorcommissie en de contactpersoon Activiteitencommissie).  

 
Secretaris 

• Functie: Legt verslag van de vergaderingen en stappen die de commissie onderneemt. 

• Taken: Het organiseren van vergaderingen van de commissie, zorg dragen dat elk lid en elke 

geïnteresseerde notulen ontvangen van de vergaderingen, ondersteunen in het informeren van 

betrokkenen.  

 
Commissarissen  

• Functie: De commissarissen zijn mensen die hebben aangegeven zich in te willen zetten voor de meiden- 

en vrouwencommissie.  

• Taken: Ondersteuning bieden bij het organiseren en promoten van activiteiten, helpen bij het uitvoeren 

van het beleidsplan, het bedenken en organiseren van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van 

de meiden- en vrouwenafdeling, het uitdragen (ambassadeurschap) van het beleidsplan, contactpersoon 

activiteiten- en sponsorcommissie.  
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