ADSL JEUGDPLAN 21-26

1. Ambitie
Zinkwegse Boys is een gezonde, bruisende en toekomstbestendige
verenigingsclub waar ieder lid telt, ongeacht zijn ras, sexe,
beperking of leeftijd én die waarbij de club meer is dan een
voetbalclub.
Met de 3 P’s van Plezier, Persoonlijke Aandacht en Persoonlijke
Ontwikkeling kan ieder jeugdlid zijn talent optimaal ontwikkelen
binnen zijn/haar bandbreedte in voetbal en sociale vorming. Elk
jeugdlid doet op deze manier een onvergetelijke, vormende en
plezierige periode op.
ZWB heeft betrokken leden en ouders die graag onderdeel willen
zijn van een echte verenigingsclub en waarbij iedereen zijn steentje
bijdraagt aan onze gezellige vereniging in een cultuur van ‘ons kent
ons’ en ‘samen de schouders eronder’. En waar alles in de basis
goed geregeld waarbij de randvoorwaarden gesteld staan zodat
leden hun hobby en ‘belangrijkste bijzaak’ optimaal kunnen
uitoefenen.
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1 elftal is een stabiele 4 klasser, waarbij elk jaar minimaal 2
jeugdspelers doorstromen naar de selectie.
Elke leeftijdscategorie heeft tenminste twee teams per seizoen
Jaarlijkse instroom van twee kabouter teams JO6/7
Opzetten KNVB kaderbeleid in 7-stappen voor komend seizoen 20212022 (onderbrengen onder vrijwilligersbeleid)
Opzetten en bijhouden functiehandboek (onderbrengen onder
vrijwilligersbeleid)
Grote en kleine doelen afstemmen op clubgrootte voor 1/8
Bij aanvang elk seizoen krijgt elke jeugdtrainer materialen-pakket
(doppen, ballen, hesjes en sleutels) en wordt dit geadministreerd. Bij
overhandiging vindt ook verleiden-commitment gesprek plaats door
de coördinator.
Betrokkenheid ouders verhogen door 2x teamtaken en 1 x per seizoen
ouderavonden per leeftijdscategorie
Selectiespelers betrekken bij trainingen en overige activiteiten
Voor elke jeugdspeler is 2 x per jaar (begin en op driekwart) een spelers
ontwikkelpaspoort ingevuld
Een taakstellend jeugdbudget € x om deze koers vorm te geven
Tweejaarlijks een ledenenquête jeugdspelers/ouder
Opstellen van een doorstroombeleid van junioren naar de senioren
JO19, HJO en ZWB 1/2 trainer) voor het seizoen 2022-2023. NB. Een
seizoen later plannen dus.

3. Strategie

4. Lijst van actiepunten

Een fundamentele keuze als recreatieve voetbalvereniging
waarbij jeugdspelers binnen hun bandbreedte in het
amateurvoetbal zich als voetballer kunnen ontwikkelen op de
vier gebieden: techniek, mentaal, fysiek en tactiek binnen
termen van de ‘Hollandse School 2.0’ met spelsystemen,
herkenbare spelprincipes als rode draad door de club heen.
Zinkwegse Boys is een gevulde ‘rechthoekvereniging’ waarbij
elke leeftijdscategorie is gevuld met ten minste twee
vertegenwoordigde teams en waarbij er een ledenstop wordt
ingezet om de grenzen van onze capaciteit (accommodatie en
organisatie).
Een selectiebeleid waarbij spelers op niveau (spelerspaspoort)
in hoogst vertegenwoordigende teams komen, niet vanuit
prestatie, maar vanwege balans in plezier en duurzame
teamindelingen waarbij iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen
niveau voetbalt.
Een organisatiestructuur van 3 coördinatoren voor de
coördinatie en aanspreekpunt en daarboven een Hoofd Jeugd
Opleider (HJO) die de ontwikkeling van de spelers,
deskundigheidskader van de trainers faciliteert, begeleidt
binnen de ontwikkelkaders en spelprincipes van de club.
De basis op orde: alles is randvoorwaardelijk goed geregeld
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Actuele verenigingsflyer/’algemene voorwaarden’ voor trainers en
jeugdspelers/ouders (2 versies) met alle ins en outs, wordt
meegestuurd met abonnement.
Beslissen of KNVB Rinus ondersteunde voetbaltrainingen app meest
adequate ondersteuning.
Doorlopend Accurate VOG- en KNVB-JVTC administratie
Uitvoeren welkom- en exitgesprek bij jeugdleden door betreffende
coördinator
Teamindelingen volgens 3 beleidsregels KNVB, jaarlijks gereed voor 1
juni.
Elke team heeft een teamuitje en krijgt hiervoor budget van € 100 per
team.
Jaarlijkse side event: jeugdkamp JO8/9/10
Jaarlijkse boerenbokaal voor alle jeugdteam en ½ uittoernooien
Jaarlijkse nieuwe jeugdkader opleiden met een interne KNVB Jeugd
Voetbal Trainer Coach opleiding (JVTC)
Jaarlijkse update workshop/webinar didactische vaardigheden
Twee keer per seizoen jeugdkader bijeenkomst
deskundigheidsbevordering
1 x per seizoen (begin) Rinus app/ webinar in de praktijk
Jaarlijkse meedoen aan de Grote Clubactie via teamtaken
Alle huisstijl in FB/Insta en Flyers in herkenbare ‘professionele huisstijl’
Voor eind september zijn alle jeugdteams op de site bijgewerkt

