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Voetbalzaken binnen de nieuwe fusieclub 



De basis voor het technische beleid 

• Omvang fusieclub in teams en spelende leden (teams in seizoen 21/22): 

 

 

 

 

• Totaal 15 linies / 41 teams / 450 spelende leden, in 3 secties 

• Dames/meisjes en heren/jongens samen in elke sectie, bij de jeugd is momenteel 
23% meisjes en 77% jongens 

• De jeugd vormt 75% van alle spelende leden, en speelt nu al jaren samen in de 
Feanstars 



Sportief ambitieniveau 

• Sportieve ambitie fusieclub = top 5 tweede klasse zaterdag 
• Promotie naar eerste klasse is mogelijk, maar is geen doel 

• Minimaal een stabiele tweedeklasser zonder degradatiezorgen 

• Deze ambitie past bij omvang dorp en omvang fusieclub: 
• In vergelijking met omliggende clubs in straal 30 km 

• In vergelijking met clubs in de 1e klasse 

Detaillering ambitie voor de selectieteams: 
• D1: behoud 3e klasse  
• H1: structureel top 5 in de 2e klasse 
• H2: promotie naar 1e klasse 
• H3: promotie naar 2e klasse 
• JO19/1 – JO13/1: spelen in hoofdklasse 
• MO20 - MO13: volwaardige selecties 



• Totaal 9 selectieteams: 1x D + 3x H + 10x junioren M/J (mits meerdere teams) 
 

 

 

 

 
 

• Beleid teams: 
• Recreatief zondagvoetbal blijft mogelijk, indien voldoende spelers/behoefte  

• VVS heeft nog 1 zondagteam – hoe kantine/support op zondagochtend te organiseren? 

• Idem voor aangepast voetbal (bijv. een G-team) en 35+/45+/walking football  
• Geen speciaal beleid tegen een recreatief senioren vriendenteam: per geval beoordelen  

• Voorwaarden zijn:  teamselectie open voor nieuwe leden, spelers uitlenen, en onderdeel van de club 

Selectiebeleid teams 

Pupillen niet selecteren 
(“gelijke kansen”) 

Meisjes – 1 selectieteam 
Jongens – 1 selectieteam 

Dames – 1 selectieteam 
Heren – 3 selectieteams 

Pilot “gelijke kansen” 
bij JO7-JO9 Feanstars 

in seizoen 22/23 

Bij de pupillen nadruk op ontwikkelen in de breedte 
(want twee pupillenteams nodig voor 1 juniorenteam 

+ grote verschillen in ontwikkeling van pupillen )  



Selectiebeleid spelers 

• Geen betaalde spelers, en ook geen actieve externe werving van spelers 
• Geen actieve externe werving van spelers voor de selectieteams betekent dat er ook geen 

scouts nodig zijn bij de fusieclub 
• Focus op zelf opleiden en eigen clubspelers uit het dorp en omstreken 

• Voor behoud van eigen spelers is bijv.  een reiskostenvergoeding voor bijwonen trainingen mogelijk 

• Er is uiteraard wel ruimte voor spelers van buiten het dorp die zichzelf aanmelden vanwege 
hun eigen sportieve ambitie, dat wordt niet geblokkeerd  

• Selectie per linie is primair op geboortedatum (peildatum 1 jan): 
• Dispensatiespelers alleen indien noodzakelijk voor formeren teams 
• Alleen bij uitzonderlijk veel talent kan een speler vervroegd doorstromen, en dan alleen in 

het 1e selectieteam (nooit naar een tweede team) 

• Teamindeling per linie door TC in overleg met het technische kader: 
• Februari/maart/april/mei procedure voor de voorlopige teamindeling 
• Juni beslissing definitieve teamindeling TC + aanmelding bij de KNVB door WZ 

 



• Voetbaltechnisch kader: 2x HJO + 32x trainer + 3x keepertrainer + clubverzorger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Alle gediplomeerde trainers worden in principe betaald, tenzij ze daar van af zien: 
• Betaling per team (2 teams is grotere vergoeding, komt nu niet voor) 
• Betaling naar niveau, onkosten en uren (basis = 5 u/wk * 40 wkn/jr = 200 u/jr) 
• Of gratis trainerscursus (bijv. cursus juniorentrainer kost ca. 400 euro minus 50% subsidie) 
• Huidige praktijk: pupillen €125/jr, junioren €500/jr, trainer TC1-TC2 €750-1.750/jr 

Voetbaltechnisch kader (trainers)  

15 teams = 16 trainers 13 teams = 14 trainers 4 sel.teams  =  5 trainers 

HJO 
pupillen 

HJO 
junioren Recreatieteams  

zonder trainers 

- Max. vrijwilliger vergoeding voor belasting = € 1.750/jr 
- Minimum loon - vakkenvuller 16 jaar = €3,50-4,00/uur? 

+ clubverzorger 70%  



Voetbaltechnisch kader (trainers) 

• Taken Hoofd Jeugd Opleiding (nu ook HJO-opleiding bij KNVB):  
• Werving en selectie jeugdtrainers 
• Begeleiding + opleiding jeugdtrainers (KNVB-trainersopleidingen) 
• Bewaken kwaliteit trainingen en opkomsten per linie (hoe?) 
• Bepalen trainingsvormen per week per linie/team (Rinus/VTON – keuze nog te maken) 
• Wens: beheren eigen ‘database’ met favoriete/standaard trainingsvormen fusieclub  

• Taken trainers: 
• Voorbereiden + geven trainingen 2x/wk (per linie gezamenlijk + per team individueel) 
• Als coach aanwezig bij wedstrijden (zoveel mogelijk, bij selectieteams verplicht)  
• Opstellingen/wisselbeleid tijdens wedstrijden 

• Opleiding trainers vanuit de club tot TC1 (of TC2?) 
•  Vervolgopleidingen daarna op eigen kosten  

Opm: 1 persoon kan ook 
meerdere functies vervullen 



• Spelerskader: 15x liniecoördinator (functie) + 72x leider (personen) 

 

 

 

 

 

 

• Spelerskader wordt niet betaald (100% vrijwillig): 
• Normaal 2 leiders per team, en recreatief 1 leider per team 

• Leiders doen de teambegeleiding samen met de trainer 

• Elke liniecoördinator is 1 van de leiders binnen die linie (geen extra personen) 

Spelerskader (leiders) 

15 teams = 30 leiders 13 teams = 26 leiders 13 teams = 17 leiders 

6 liniecoördinatoren 5 liniecoördinatoren 4 liniecoördinatoren 



Spelerskader (leiders) 

• Extra taken liniecoördinatoren:  
• Bemiddelen bij uitlenen spelers tussen teams 
• Indien nodig bemiddelen tussen ouders/spelerskader/trainers/TC 
• Deelname in TC-overleg met de HJO (= huidige structuur bij de Feanstars) 

• Basistaken leiders: 
• Bewaken opkomst/zorgen voor voldoende spelers + begeleiding eigen team 
• Uitwedstrijden: regelen vervoer, als gast contact leggen bij tegenstander 
• Thuiswedstrijden: ontvangst tegenstander/scheids, klaarzetten veld/goals met bestuursdienst  
• Opstellingen/wisselbeleid bij afwezigheid trainer 
• Grensrechter zijn of regelen 
• Beheren spelerskaarten + afhandeling digitale wedstrijdformulieren (DWF) 
• Beheer teammaterialen (ballen, watertas, teamtas met spelerskleding) 

• Opleiding spelerskader: 
• Spelregelavonden KNVB op de club (€ 112/avond, 2x per jaar) 
• Instructieavonden hulpscheids KNVB op de club (€ 112/avond, 2x per jaar) 

En diverse infographics KNVB: voor ouders, ontvangst scheidsrechters, etc. 



• Aantallen scheidsrechters: 
 

 

 

 

 
 

 

• Scheidsrechterbeleid: 
• Alle spelers/ouders/leiders, maar ook derden kunnen clubscheids of KNVB-scheids worden 
• Niet betaald, wel nette ontvangst/bescherming/behandeling (“gratis gehaktbal”) 
• Gratis opleiding + materiaal (fluit/kaarten/broekje/shirt met clublogo) voor clubscheidsrechters 
• Actief werven + aanbieden cursussen 

Scheidsrechterscommissie (SC) 

Spelbegeleiders Scheids junioren Clubscheidsrechters 

1 Scheidsrechtercommissie  (3 p., voor 3 secties) 
Nu: 20x clubscheids  
Nodig: 25-30x 
Speerpunt van maken 

Pupillen 

Inhuren KNVB-scheidrechters is nu ook duur 

KNVB-opleidingen scheidsrechters op kosten club: 
- Spelbegeleider/pupillen (min. 13 jr.) = €35 pp (2x) 
- Verenigingsscheidsrechter (min. 15 jr.) = €93 pp (4x) 
- SO III (KNVB-scheidsrechter)  = €52 pp (4x) 



• Organisatie wedstrijdzaken : 
 

 

 

 

 
 

 

• De wedstrijdsecretarissen hebben extern direct contact met: 
• De KNVB 
• De WS van andere verenigingen (waar nodig/zinvol) 
• De consul van de club (over afgelastingen op de eigen velden, met KNVB/Gemeente) 

• En de WS werken intern nauw samen het technische kader en spelerskader 
 
 

Commissie wedstrijdzaken (WZ) 

Commissie WZ = 4 wedstrijdsecretarissen (waarvan 1 voorzitter) 

2x WS Senioren (recr + sel) WS Junioren WS Pupillen 



Taken commissie WZ 

• Jaarlijks in juni doorgeven gemaakte teams aan de KNVB, incl.:  
• Klasse-indeling + voorkeur speeltijd per team 
• Communicatie met ledenadministratie over stoppen/nieuwe/overschrijving spelers  
• Leeftijd-dispensatie voor jeugdspelers (kan niet in A-klasse)  

• Opstellen trainingsschema voor alle teams (in overleg met trainers en TC) 

• Coördineren wedstrijdprogramma voor alle teams (competitie, beker en oefen) 
• Bijzonderheden: schorsingen spelers, afgelastingen, wedstrijden verzetten/inhalen, beroep bij 

rode kaarten (via bestuurslid van de dag), gestaakte wedstrijden, … 

• Elke WS controleert per thuiswedstrijd in sportlink:  
• Vooraf controleren toewijzing scheidsrechter (door SC of KNVB) 
• Vooraf invullen speelveld en kleedkamer op de eigen accommodatie 
• De scheidrechters controleren de opstellingen op het DWF (deze worden door trainers/leiders 

ingevuld, minimaal 1 dag van tevoren) 
• Per wedstrijd achteraf controle op “DWF compleet” en “bijzonderheden” in sportlink 



• Deze communicatie verloopt volledig digitaal, via 3 gekoppelde KNVB-apps:    

 

 

WZ communicatie rond wedstrijden 

Sportlink Wedstrijdzaken Voetbal.nl 

Scheidsrechters 

32 Trainers + 72 leiders 

400 Spelers 3 SC 

4 WS 

DWF - opstelling 

DWF – uitslagen/kaarten Toewijzing scheidsrechters 

Toew. veld + kleedkamer 
Achteraf controle DWF 

Wedstrijdinfo 

Wedstrijdinfo 

KNVB 

Pushberichten 
afgelastingen 

Afgelastingen 



Organisatie commissie voetbalzaken (VZ) 

• Voorzitter commissie VZ zit in hoofdbestuur fusieclub (portefeuille voetbalzaken) 

• Samenstelling commissie VZ is puur gericht op voetbal:  
• 2 p. Voetbalzaken senioren –> 5x trainer + 4x liniecoördinator + 12x leider  

• 2 p. Voetbalzaken junioren –> 1x HJO + 14x trainer + 5x liniecoördinator + 21x leider 

• 2 p. Voetbalzaken pupillen –> 1x HJO + 16x trainer + 6x liniecoördinator + 24x leider 

• 1 p. Voorzitter scheidsrechtercommissie –> 3x scheidsrechtercoördinator + 30x clubscheids 

• 1 p. Voorzitter commissie wedstrijdzaken –> 4x wedstrijdsecretaris 

• De commissie VZ vergadert circa 6 keer per jaar  

• De commissie VZ doet ook de voorselectie en voordracht van alle betaalde 
clubkaderleden (1x hoofdtrainer + 2x HJO + 34x trainer), maar beslissing en 
aanstelling moet door het hoofdbestuur 

 



Technisch en operationeel overleg binnen VZ 

• Extra taken/overleg binnen commissie VZ:  
• Extra selectievergaderingen in het voorjaar, voor de nieuwe teamindelingen 

• Technisch overleg per sectie, door de drie hoofden voetbalzaken samen met de 
liniecoördinatoren (senioren 5 p., junioren 6 p., pupillen 7p.)  

• Organiseren voetbalactiviteiten voor de jeugd: voetbal clinics, deelname jeugdtoernooien, 
bezoek FC Groningen/SC Heerenveen, e.d.  

• In samenwerking met de AC voor de catering, kantine, etc. 

• Operationeel overleg binnen VZ:  
• Overleg HJO’s met alle trainers – opleidingsplan, trainingsvormen, …. 

• Overleg SC per speelronde 

• Overleg WZ per speelronde 



Budget VZ fusieclub 

• Uitgaven VZ vormen de hoofdmoot van de begroting voor elke voetbalclub 

• Begroting VZ omvat: 
• Vergoedingen trainers (dit is de hoofdmoot van het VZ-budget) 

• Incl. opleidingen trainers 

• Onkostenvergoedingen + niet spelend lidmaatschap clubkader 
• Alle clubkader wordt  ook gratis ‘niet spelend lid’ (is nodig voor toegang KNVB-apps) 

• KNVB-afdracht niet spelend lidmaatschap kaderleden = €../jr 

• Opleidingen clubkader (trainers/leiders/scheidsrechters) 
• Alle opleidingen via de KNVB (of KNVB erkend) 

• ……. 
• Materialen valt buiten VZ, maar die begroting omvat ook: 

• Materialen tbv clubkader (trainers/leiders/scheidsrechters) 

• Teammaterialen (bidons, ballen, tassen, etc.) 

• Spelersmaterialen 

 

 

 

Budget VZ nog vast te stellen in de fusiecommissie 


