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Voorwoord

Beste sportvrienden en -vriendinnen van Sportclub Leeuwen. Voor jullie ligt het beleidsplan voor de komende 5
voetbaljaren, te weten de seizoenen 2017/2018 tot en met 2021/2022. Om daar waar mogelijk invloed uit te
oefenen op hetgeen ons te wachten staat in de dynamische leefomgeving waarin wij ons als voetbalclub
bevinden, is het van belang om aan de hand van visie en doelstellingen een richting te bepalen.

Waar willen we als vereniging naartoe en hoe denken we dit te realiseren ?

Centraal binnen onze club staan de vrijwilligers en leden. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van de vereniging.
Leden zijn het kapitaal van de vereniging. Hoe borg je dat dit zo blijft ?

Daarnaast zijn aandachtspunten o.a. Technische Zaken, Sponsoren, Accommodatie, Financiën, Jeugd en
Communicatie . In dit beleidsplan zullen deze aspecten aan de orde komen. De bedoeling van een beleidsplan is
dat er ook naar gehandeld dient te worden. Bestuurlijk zal er dan ook een samenstelling/rolverdeling komen die
gericht is op de toekomst. Steeds belangrijker wordt daarin communicatie. Hoe bereiken we onze leden en
vrijwilligers zo snel en duidelijk mogelijk? Maar ook zeker: hoe bereiken en betrekken we onze sponsoren?
Sponsoring wordt een belangrijk punt van aandacht. Sponsoren willen op hoogte blijven van het reilen en zijlen
op de club. Maar ook de eisen ten aanzien van (jeugd)trainers verdienen onze aandacht, bovendien vragen
veranderende normen en waarden om aanpassingsvermogen. Alle onderdelen van ons beleid brengen tenslotte
kosten met zich mee. Ook deze dienen daarom in ogenschouw te worden genomen.

In 2021 bestaat onze voetbalclub 60 jaar. Ook dit heuglijke feit verdient de aandacht.

Alle antwoorden zullen we hier niet kunnen geven, maar de richting is duidelijk. De komende 5 jaar zal in het
teken staan van het “bewuster lid” zijn van een vereniging. Als de lusten en lasten samen worden gedeeld zal
het resultaat er naar zijn.

Namens het bestuur
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Sportclub Leeuwen in vogelvlucht
Geschiedenis vertelt altijd iets over de toekomst. Ook voor het voetbal in Leeuwen. De eerste club wordt
opgericht onder de naam L.F.C. (Leeuwer Footbal Club) in 1922. Al snel wordt de club omgedoopt tot Victoria
en in 1927 ontstaat V.V.Leeuwen. Deze club overleeft de 2e Wereld Oorlog en fuseert in 1945 met M.V.C.
(Maasnielder Voetbal Club) tot SVVM (Sportvereniging Victoria Maasniel). Begin jaren 60 ontstaat vanuit de
scouting het idee tot het oprichten van een voetbalclub voor Leeuwen. In café Baetsen wordt dan Sportclub
Leeuwen op 1 juli 1961 opgericht. Het vinden van een goede accommodatie speelt dan op. In 1965 wordt deze
gevonden aan de weg naar Asselt.
In de jaren erna ontwikkelt de club zich met diverse besturen en voorzitters. Onder voorzitterschap van Frits
Verhaegh wordt in 1976 de nieuwe accommodatie aan de Loyveldweg in gebruik genomen. In het jaar erna
promoveert het “1e van Leeve” naar de eerste klasse Limburg. De jeugdaanwas eind jaren ‘70 is prima en een
gezonde club komt tot bloei. In de jaren ‘80 ontstaat tevens vanuit Sportclub Leeuwen een bloeiend
zaalvoetbalteam dat behoorlijk faam verwerft in het Midden-Limburgse. In de jaren ‘83/’84 komt Leeuwen uit in
de 4e klasse KNVB. Helaas ontstaat dat jaar een bestuurscrisis. Een tijd lang opereert men zonder voorzitter.
Leon Frissen neemt uiteindelijk de handschoen op en leidt Sportclub Leeuwen naar de jaren ‘90. Vanaf 1994
neemt Jo Giesberts de voorzittershamer over. In 1997 wordt Leeuwen geprivatiseerd waardoor de
accommodatie onder eigen beheer verder moet. In 2009 is het John Dorenberg die de rol van voorzitter invult.
Na een jaar zonder voorzitter te hebben gefunctioneerd is het Rob Roza die in 2012 de rol van voorzitter op
zich neemt.
De Roermondse wijk Leeuwen kent reeds vele jaren een bouwstop. Dit voert tot een vergrijzing van de
bevolking. De kern met ca. 700 woningen en 1500 inwoners is hierdoor hecht van aard. Met de invoering van
een continue rooster op basisschool “Leeve” in de jaren ’90 ontstaat echter een grote zuigende werking. Vele
ouders brengen hun kinderen in Leeuwen naar deze basisschool. Deze ontwikkeling zorgt voor een continuering
van een bloeiend Leeuwer verenigingsleven. Naast seniorenclubs handhaven de andere verenigingen zich
redelijk goed. Scouting, Fanfare, Jeugdvastelaovend, vv De Tuinhagedissen en ook de voetbalclub kennen een
gezonde aanwas. Ten aanzien van de voetbalclub valt op dat er veel jeugd is en weinig senioren.
Door het vanuit de dorpse oorsprong opgerichte Sportclub Leeuwen is er een duidelijk vaste kern van betrokken
leden met een lange historie. Ook is er een relatief grote openheid en heerst er een sfeer van ‘ons kent ons’.
Hoewel er een snelle groei van jeugdleden is met ook mensen van buiten Leeuwen kan men stellen dat er een
relatief hechte band is. Ook de grootte en laagdrempeligheid van de vereniging speelt hierin mee. Dit in
tegenstelling tot sommige grote Roermondse verenigingen. Het is zaak deze, voor veel ouders attractieve
cultuur, steeds te blijven uitdragen.

Waarom een beleidsplan?
Een beleidsplan is geen handboek dat op alle vragen een antwoord geeft. Het beleidsplan geeft wel een
duidelijke positie / richting op verschillende deelterreinen aan die de vereniging Sportclub Leeuwen in de
toekomst wil innemen. Het beleidsplan is uiteindelijk ook een leidraad voor het handelen van het bestuur, de
commissies en functionarissen binnen de vereniging. Dit beleidsplan is een document dat vooral aangeeft wat
onze doelstellingen zijn voor de periode 2017-2022.
Periodiek wordt het beleidsplan geëvalueerd. Zijn we op de juiste weg? Moeten doelstellingen worden
bijgesteld? Deze en andere vragen moeten steeds weer gesteld worden om de continuïteit en kwaliteit van
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Sportclub Leeuwen ook voor volgende generaties voetballiefhebbers veilig te stellen. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het beleidsplan, maar de diverse commissies hebben een
grote mate van verantwoordelijkheid om deelgebieden voor hun rekening te nemen.
In onderliggend beleidsplan wil het bestuur een duidelijke toekomstvisie en de speerpunten voor de komende
jaren vastleggen, zodat deze ook voor de leden, vrijwilligers en sponsoren kenbaar zijn. Tevens wil het bestuur
hiermee aangeven dat we als vereniging niet achterover willen gaan leunen, maar willen doorpakken zodat de
huidige positieve situatie behouden blijft en zelfs nog verder verbeterd kan worden.
Alvorens het beleid te beschrijven is de volgende visie geformuleerd:
In 2022 is Sportclub Leeuwen een financieel gezonde voetbalvereniging, waar iedereen, ongeacht leeftijd,
geslacht, geaardheid, afkomst, geloof, woonplaats, zowel prestatief als recreatief gefaciliteerd wordt om zijn
of haar hobby uit te oefenen.

Dit gebeurt in een prettige omgeving waar respect voor elkaar heel belangrijk is en op een accommodatie
die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Profilering
Sportclub Leeuwen heeft een positieve uitstraling en onderscheidt zich van andere voetbalverenigingen door
haar laagdrempeligheid en de korte lijnen binnen de vereniging. Het is essentieel dat we deze eigenschappen
behouden, zodat we aantrekkelijk blijven voor nieuwe en bestaande leden.
We hebben de volgende doelstelling geformuleerd:

We willen een voetbalvereniging blijven die laagdrempelig is en waar leden, vrijwilligers en sponsoren graag
komen, respect hebben voor elkaar, elkaar aanspreken op gedrag en zich bewust zijn van het feit dat de
vereniging alleen kan bestaan door samen te werken. Wij willen voorkomen dat vrijwilligerstaken gedwongen
taken worden als onderdeel van een lidmaatschap of betaalde taken die worden verrekend in de contributie.

Dit gaan we realiseren door:


de omvang van de vereniging beheersbaar te houden,



de contributie in vergelijking met omliggende verenigingen relatief laag te houden en
transparant te zijn over welke verwachtingen wij als vereniging hebben van onze leden, vrijwilligers en
sponsoren. Mede deze verwachtingen bepalen of we in staat zullen zijn om de contributie relatief laag te
houden.



veel aandacht te besteden aan de handhaving van normen en waarden.

Organisatie
De organisatiestructuur van Sportclub Leeuwen dient transparant en eenvoudig te zijn.
Dit ter realisatie van de korte en optimale communicatielijnen. Een goede communicatie is namelijk de
voorwaarde voor een goede aansturing en draagt zorg voor betrokkenheid.
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Al met al zijn de grote voordelen van deze organisatiestructuur:


Duidelijke aanspreekpunten/verantwoordelijkheden.



Duidelijke en korte communicatielijnen.



Het bevordert de communicatie tussen de commissies, waarbij elke commissie een of meerdere
bestuursleden als direct aanspreekpunt krijgt toegewezen.

We hebben de volgende doelstelling geformuleerd:

Het volledig bemensen van het organogram.

Het verwoorden van deze doelstelling was simpel, het realiseren in geheel ander verhaal. Door goede
voorlichting over benodigde vrijwilligers en commissieleden hopen wij mensen te kunnen enthousiasmeren voor
een rol bij onze club. Dit doen wij onder meer door onderliggend beleidsplan maar ook door het organiseren
van ouderavonden en “meedenk” avonden voor leden en sympathisanten, zie ook het hoofdstuk Communicatie.
Zoals bovenstaand zichtbaar is, is de basis dun. Ten alle tijden dient in ogenschouw te worden genomen dat
bestuursleden en commissieleden, evenals vrijwilligers, sponsoren en overige leden, mensen zijn die naast hun
gezinsleven de activiteiten voor de voetbalclub op volledig vrijwillige basis en als hobby uitvoeren. We zullen er
alles aan doen om zo transparant mogelijk te communiceren over wat er wel of niet verwacht mag worden,
waar grenzen liggen en waar hulp nodig is.

Leden
Eind seizoen 2016 / 2017 heeft Sportclub Leeuwen 226 actieve leden. In totaal heeft de club 335 leden.
We hebben de volgende doelstellingen geformuleerd:
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Doelstellingen van de club:


Constante aanwas bij de mini-F



Een stabiel ledenbestand



Binnen de bovenbouw van de jeugd (vanaf JO-15) met minimaal één team vertegenwoordigd zijn in
de competitie.



Minimaal 2 maar bij voorkeur 3 seniorenelftallen,



1 veteranenelftal.

Binnen deze doelstellingen wordt gestreefd naar een situatie waarin zowel prestatief als recreatief voetbal
geboden wordt. We streven een stabiel ledenbestand na. Enerzijds omdat we qua jeugdbezetting aan ons
plafond zitten met de huidige accommodatie, anderzijds omdat we streven naar stabiele bron van inkomsten
om kostenneutraal te kunnen functioneren (niet meer uitgeven dan er binnen komt) Zodra de doelstellingen
zoals opgenomen in het onderdeel Accommodatie worden gerealiseerd zou deze doelstelling wellicht kunnen
worden uitgebreid met een ambitie tot verhogen van de ledenaantallen.
Door continu de ledenverdeling binnen de vereniging in combinatie met de aanwezige faciliteiten in de gaten te
houden, kunnen we gezien de situatie de prioriteit geven aan of ledenbehoud of ledenwerving.
In onderstaande tabel wordt het ledenoverzicht en de samenstelling getoond.
aantal leden per augustus

2013

2014

2015

2016

2017

Jeugdleden

151

174

150

202

186

Seniorenleden

155

148

175

162

149

Ledentotaal

301

322

325

364

335

Om de doelstellingen te realiseren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:


Jaarlijks inventariseren ledenontwikkeling.



Zorg dragen voor ledenbehoud door faciliteiten op niveau te houden / te brengen.



Duidelijke communicatie over teambezettingen. Waar zijn nog spelers nodig?



Periodiek overleg met leden over hun verwachtingen / bevindingen waarbij niet alleen aan leden informatie
wordt gevraagd maar ook nadrukkelijk de bewuster lid zijn gedachte wordt uitgedragen.



Inventariseren mogelijkheden om met leden, vrijwilligers, ouders of familie van leden in contact te komen
en blijven.



Uitdragen positieve uitstraling.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke (sport)vereniging. Maar vrijwilliger zijn, is niet vrijblijvend. Wij merken,
ook in ons eigen dagelijks leven, dat er een algemene ontwikkeling zichtbaar is dat men het steeds drukker
heeft. Daardoor kunnen of willen mensen minder tijd vrij maken voor vrijwilligerswerkzaamheden. Dit blijft de
grootste hindernis en uitdaging voor onze vereniging.
Niet alleen het werven van nieuwe vrijwilligers, maar ook het behouden van vrijwilligers is dus van groot
belang. We zullen er alles aan moeten blijven doen om vrijwilligers te motiveren en te behouden voor de
vereniging. Hierin kunnen vrijwilligers zelf ook een rol spelen door andere mensen te overtuigen ook vrijwilliger
te worden: vele handen maken licht werk.
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Zoals al eerder aangehaald willen wij voorkomen dat vrijwilligerstaken gedwongen taken worden als onderdeel
van een lidmaatschap of betaalde taken die worden verrekend in de contributie.
Dit denken wij te kunnen doen:


Door werkzaamheden waarvoor vrijwilligers nodig zijn duidelijk te omschrijven. Welke
onderhoudswerkzaamheden onderscheiden we bijvoorbeeld?



Door werkzaamheden in zo klein mogelijke brokjes te delen waardoor het werk overzichtelijk blijft en
eenvoudig planbaar. Hoeveel tijd is er mee gemoeid?



Door deze werkzaamheden te plannen op seizoensbasis. Wanneer moeten de werkzaamheden worden
uitgevoerd? Op welke datum wordt een onderhoudsdag gepland? Op welke datums moeten lijnen worden
getrokken op de velden? Op welke datum moet een kantinedienst gedraaid worden?



Door leden en ouders van jeugdleden rechtstreeks te benaderen en uit te leggen wat het belang is van
voldoende vrijwilligers;



Door duidelijk aan te geven dat een relatief lage contributie alleen mogelijk is zolang er voldoende
vrijwilligers zijn;



Door goed te luisteren naar de aanwezige vrijwilligers en te zorgen dat deze niet te veel taken op zich
hoeven te nemen;



Door de taken van de nieuw te werven vrijwilligers in eerste instantie beperkt te houden, zodat een
eventueel takenpakket niet meteen heel erg afschrikt;



Door de juiste mensen op de juiste plaats te zetten;



Door het faciliteren van opleidingen (bv. in geval van jeugdleiders/scheidsrechters);



Door jaarlijks een vrijwilligersavond te organiseren.

Communicatie
Communicatie staat centraal in ieders leven. Binnen Sportclub Leeuwen hebben we de volgende doelstelling
geformuleerd.
Wij willen een club zijn waarin leden en vrijwilligers elkaars meningen en overtuigingen
respecteren en met elkaar zoeken naar oplossingen in plaats van problemen. Een probleem is zo
gevonden, een oplossing is meer waard. Wij willen dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij
wil zeggen en een luisterend oor daarvoor kan vinden binnen de club. Het niet met elkaar eens
zijn is wat anders dan het niet naar elkaar luisteren.

Niets is zo lastig als communicatie. Maar wij willen iedereen binnen de club ruimte geven om hierin verbetering
aan te brengen. Hiervoor vragen wij ook een actieve houding van de leden en vrijwilligers. Niemand kan ruiken
dat er dingen goed gaan of dat er juist ongenoegen is.
Dit denken wij te kunnen doen:


Door te zorgen voor een goede basis informatie voorziening via website, nieuwsbrief en facebook. Maar ook
via andere communicatiekanalen die ons worden geadviseerd. Daartoe streven wij er naar om in 2017 een
nieuwe website te kunnen presenteren;



Door ouderavonden te organiseren voor ouders / verzorgers van jeugdleden;



Door “meedenk” avonden te organiseren voor senioren en overige leden;



Door uit te stralen dat je beter kunt vragen dan verzwijgen. Er zijn geen domme vragen;



Door open en eerlijk te zijn over wederzijdse verwachtingen in de beantwoording van vragen.
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Accommodatie
In 1976 heeft Sportclub Leeuwen haar sportaccommodatie aan de Loyveldweg betrokken. Het complex bestaat
uit 2 voetbalvelden en een trainingsveld. De kantine van voor de wel bekende brand is in 1983 in gebruik
genomen. De kantine was voortgekomen uit de voormalige noodlokalen van de Rijks HBS. In dezelfde periode
zijn ook de kleedlokalen, vier in getal en twee scheidsrechterslokalen gereed gekomen. Als gevolg van de
kantine brand in december 2013 en met de ontvangen gelden van donateurs en de verzekering, is er in 2014
een nieuw kantinegebouw gerealiseerd met alle noodzakelijke faciliteiten. Een gebouw dat nog tientallen jaren
perfect dienst kan doen als clubhuis voor onze vereniging.
In tegenstelling tot de kantine voldoen de kleedlokalen totaal niet aan de eisen van deze tijd. Ze zijn niet alleen
verouderd, maar ook de staat van onderhoud kan aanzienlijk worden verbeterd. Deze gebouwen dragen
absoluut niet bij aan een positief imago voor Sportclub Leeuwen. Het aantal kleedkamers is bovendien
onvoldoende. Dit probleem doet zich met name voor op de zaterdagochtend wanneer de junioren hun
wedstrijden spelen.
Voordat een besluit tot het investeren in het bouwen van nieuwe kleedlokalen dan wel renoveren van
bestaande kleedlokalen genomen kan worden, moet eerst onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid
hiervan. Denk hierbij vooral aan de financiële kant. Verschillende keren is de afgelopen jaren door het bestuur
in deze tevergeefs een beroep gedaan op hulp van de Gemeente Roermond en bepaalde gemeentebestuurders
in het bijzonder. Omdat Sportclub Leeuwen geprivatiseerd is en we niet vallen onder de gemeentelijke
sportaccommodaties komen wij niet in aanmerking voor eventuele bijdragen van de Gemeente Roermond in de
noodzakelijke renovaties en / of nieuwbouw van de kleedlokalen. De noodzakelijke financiën dienen derhalve
uit eigen middelen te worden voldaan dan wel via donaties van sponsoren of andere personen of bedrijven die
onze vereniging een warm hart toedragen.
De twee voetbalvelden zijn niet verlicht. Enkel het trainingsveld kent verlichting. In verband met de
overbezetting van het trainingsveld op de trainingsavonden is het tevens zaak de kosten en de wenselijkheid
van lichtmasten op het tweede veld in kaart te brengen.
Het beheer van een accommodatie vraagt veel inspanning van onze vrijwilligers. Er is sinds jaar en dag een
groep vrijwilligers actief binnen de accommodatiecommissie. Zij doen veel en belangrijk werk. Uiteindelijk is de
basis van het voetbalspelletje een grasmat. Deze moet kwalitatief van voldoende niveau zijn. Het is zaak ook
binnen deze commissie voldoende continuïteit te waarborgen.
We hebben de volgende doelstelling geformuleerd:
Uiterlijk in 2020 beschikken over voldoende hoogwaardige kleedlokalen die aansluiten bij het ledenbestand
en voldoen aan de door de wet gestelde eisen.
Daartoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:


Onderzoeken mogelijkheden renoveren kleedlokalen.



Onderzoeken mogelijkheden nieuwbouw een of meerdere kleedlokalen.



Presenteren opties en plannen aan leden.



Inventariseren mogelijkheden om kosten te sparen door inzet van vrijwilligers.



Inventariseren mogelijkheden tot duurzame en energiebesparende maatregelen.

Aanvullend daaraan willen wij de mogelijkheden onderzoeken voor het aanleggen van lichtmasten op het
tweede speelveld.
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Financiën
Sportclub Leeuwen had jarenlang een financieel probleem. De kosten stegen weliswaar, maar de inkomsten
groeiden niet of nauwelijks mee. Enkele jaren geleden is hier een kentering in gekomen:


Door goed financieel beleid (uitgaves worden uitvoerig bijgehouden en kritisch bekeken);



Door ingenieuze constructies te bedenken, bijvoorbeeld onderhoud in de vorm van sponsoring;



Door het genereren van meer inkomsten onder ander door de organisatie van een grootschalig
penaltytoernooi;
Door serieus werk te maken van het sponsorgedeelte.



Hierdoor schrijft Sportclub Leeuwen de laatste jaren zwarte cijfers. Dit is noodzakelijk om niet verder in te
hoeven teren op het eigen vermogen en om investeringen te kunnen doen in met name de accommodatie.
Met het oog op de hiervoor genoemde verbetering van de accommodatie (kleedlokalen) is een gedegen
financieel beleid noodzakelijk. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat er in de toekomst een einde
kan komen aan de jaarlijkse subsidie van ongeveer 9.000 euro die we van de gemeente ontvangen. Belangrijk
is dus de financiën scherp in de gaten te houden en te blijven zoeken naar nieuwe bronnen.
We hebben de volgende doelstellingen geformuleerd:


Financieel gezonde vereniging, gericht op groei.



Uitspraak krijgen over haalbaarheid nieuwe kleedlokalen en/of renovatie van de bestaande kleedlokalen
(2017).



Uitspraak krijgen inzake haalbaarheid verlichting op tweede veld (2019).



Continueren van de Pingelcup.

Daartoe worden de volgende activiteiten uitgevoerd:


Opstellen meerjarenplan, gebaseerd op geplande investeringen, inkomsten en uitgaven.



Opstellen financieel plan inzake nieuwe kleedlokalen of renovatie kleedlokalen. Hierbij dient eventuele inzet
vrijwilligers te worden meegenomen.



Opstellen financieel plan inzake verlichting op tweede veld.



Presenteren plannen naar leden en vrijwilligers.



Inventariseren mogelijke inzet vrijwilligers bij opstellen plannen.



Opstellen en beheren budget per commissie.



In kaart brengen risico’s en kansen voor continueren Pingelcup.

Sponsoren
Sponsoropbrengsten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Sportclub Leeuwen. Hoewel het aantal
sponsoren de laatste jaren enorm gegroeid is, blijven wij ons richten op vergroting daarvan. Daarvoor dienen
we in de eerste plaats onze huidige sponsoren te behouden en hun betrokkenheid met Sportclub Leeuwen te
vergroten. Alle afspraken met sponsoren zijn nu schriftelijk vastgelegd (in Sponsit), waardoor duidelijk is wat er
van de sponsor en Sportclub Leeuwen mag worden verwacht.
Mogelijkheden tot sponsoring Sportclub Leeuwen:
-

Sponsoring middels kleding/ materiaal (shirts, broeken, sokken, trainingspakken, jassen, tassen enz.)

-

Reclameborden

-

Advertenties website / internet enz.
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-

Wedstrijdballen

-

Doelsponsoring (bv. jeugddagen/toernooien/bepaalde materialen enz.)

We hebben de volgende doelstellingen geformuleerd:


Betrokkenheid van sponsoren bij de vereniging vergroten.



Behouden huidige sponsoren.



Zo veel mogelijk aantrekken van nieuwe sponsoren.

Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:
In kaart brengen of en op welke wijze sponsoren betrokken willen zijn (bijvoorbeeld door middel van



sponsoravonden).


In kaart brengen potentieel aan toekomstige sponsoren.



Regelmatig contact met sponsoren houden en hun op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen
Sportclub Leeuwen.

Technisch Beleid
Bij het opstellen van het technisch beleid is in ogenschouw genomen dat Sportclub Leeuwen een relatief kleine
en bescheiden club is. We moeten realistisch zijn in mogelijkheden. Vanzelfsprekend dienen we te streven naar
verbetering van het technische kader bij de jeugd en naar verbetering van de kwaliteit van de opleiding. De
realiteit leert echter dat, ook met het oog op hetgeen in het hoofdstuk Vrijwilligers reeds is aangehaald, het
heel lastig is vrijwilligers te krijgen die hier heel veel tijd in willen steken. Veelal worden er ouders naar voren
geschoven zonder (noemenswaardige) voetbalachtergrond die met alle beste bedoelingen de trainingen en
begeleiding rondom een wedstrijd moeten verzorgen. Ook het vinden van begeleiders voor seniorenelftallen is
een hele opgaaf. Meer elftallen betekent automatisch ook meer scheidsrechters, assistenten en begeleiders.
Voor de senioren hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:
Sportclub Leeuwen:


streeft naar minimaal 3 maar bij voorkeur 4 senioren elftallen. Bij voorkeur zien wij een prestatief
eerste en bijbehorend tweede elftal, een recreatief 3de elftal en een veteranen team. Hierbij is het
streven dat het eerste elftal, met de middelen die ter beschikking staan, op een zo hoog mogelijk
niveau speelt.



wil zo veel mogelijk jeugd door laten stromen naar het eerste elftal.

Wij streven naar het volgende technisch kader senioren afdeling Sportclub Leeuwen:


Hoofdtrainer eerste elftal, begeleider, assistent scheidsrechter en verzorger



Trainer/ begeleider 2de elftal, assistent scheidsrechter 2de elftal



Begeleider 3de elftal, assistent scheidsrechter 3de elftal



Bestuurslid voetbaltechnische zaken

Voor de jeugd hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:


Kwaliteitsverbetering van de jeugdvoetballer en het kader, zodat we in elke klasse van J013 t/m
JO19 met minstens één team vertegenwoordigd zijn in de competitie.



Voor de J09 tot en met J012 jeugd het voetbalspel te beoefenen in de vorm van recreatiesport.
Vanaf de JO13-jeugd gaat recreatief gepaard met prestatief en wordt hier ook bij de indeling van de
teams op geselecteerd, uiteraard voor zover dit mogelijk is.
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Het stimuleren van de oudere jeugd om binnen de club jeugdleider/trainer te worden van de
allerjongste voetballertjes.



Een zo goed mogelijke technische en sociale begeleiding van de jeugdleden. Dit omvat ook
begeleiding door jeugdleiders met een VOG-verklaring.

We streven naar het volgende technische kader jeugdafdeling Sportclub Leeuwen:


Bestuurslid jeugdzaken



Voor alle jeugdteams minimaal 2 Jeugdvoetballeiders



Bestuurslid voetbaltechnische zaken

De volgende activiteiten om tot verbetering van het technisch beleid te komen worden ondernomen:


Aanstellen technisch coördinator jeugd.



Inventariseren en aanschaf kwalitatief goede bijbehorende trainingsmaterialen.



Aanbieden opleidingsmogelijkheden technisch kader.



Organiseren voetbaltechnische activiteiten voor de jeugdafdeling.



Overgang jeugdleden naar senioren bevorderen en bewaken.



Betrekken van spelers eerste elftal bij het trainen van de jeugd.



Zorgen dat alle jeugdleiders over een VOG verklaring beschikken.
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