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WOORD VOORAF

Het hoofdbestuur dankt allen die hun bijdrage hebben gegeven aan de totstandkoming van

dit document.

Missie (waar we voor staan)
Het trotse VV Foreholte is een maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met een grote

verbindende rol in Voorhout, waarbij iedereen zich welkom voelt en zich actief inzet om in

een veilig en gezond (sport)klimaat samen de sportieve uitdagingen en groeiende ambities

te realiseren.

Visie (waar we voor gaan)
VV Foreholte blijft een goed georganiseerde vrijwilligersorganisatie waarbij de ontwikkeling

van eigen jeugd op zowel prestatief als recreatief vlak centraal staan. Ons doel is om alle

trotse leden, vrijwilligers en overige betrokkenen een veilig en een ambitieus (sport)klimaat

aan te bieden op een hoogwaardig sportcomplex.

Kernwaarden (wat we zijn)
De kernwaarden van VV Foreholte zijn ambitieus, sportiviteit, respectvol, trots en samen.

Opmerkingen vooraf

 Dit TVP wordt vastgesteld voor 5 jaar. Eerdere TVP’s komen hiermee te vervallen.

Bijlagen van dit TVP kunnen separaat gewijzigd worden indien door noodzaak voor Is

(na consultering hoofdbestuur) .

 In tegenstelling tot de vorige versies wordt er

 ook aandacht aan de vrouwen/meiden besteedt

 ook aandacht aan de niet-selectie teams besteedt

 gewerkt met een klein basisdocument en meerdere bijlagen.

 Dit TVP moet gelezen en gebruikt worden in het licht van groot respect in de uitvoering

van het spel ten opzichte van (assistent-)scheidsrechter(s), tegenspelers, medespelers,

de spelregels en overige betrokkenen (Waarden & Normen Statuut).
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VOORWOORD

In dit Technisch Verenigingsplan (TVP) worden de doelstellingen vermeld met betrekking tot

het technisch beleid en wordt aangegeven met welke middelen deze doelstellingen bereikt

moeten worden.

Een belangrijk speerpunt in de afgelopen jaren was het verbeteren van de opleiding van de

jeugd. Dit zal ook de komende jaren de belangrijkste uitdaging blijven, echter met als

toevoeging: breder opleiden (gehele jeugd) en meer geënt op de gehele vereniging. Het zelf

opleiden van de jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van

doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging.

In juni 1995 werd op initiatief van een speciaal geformeerde stuurgroep de eerste versie van

het Technisch Verenigingsplan (TVP) Foreholte gepresenteerd. Een dergelijk plan was nodig

omdat het aantal leden snel groeide en dus een goede organisatie en technisch beleid

noodzakelijk werden.

Het TVP is na 1995 diverse malen aangepast en uitgebreid, de laatste aanpassing is geweest

November 2013. Terugkijkend op de laatste revisie zijn de meeste doelstellingen van het

TVP 2013 behaald, echter zijn/waren deze met name gericht op selectie teams.

Het gereviseerde/aangepaste TVP behelst dan ook alle doelstellingen voor alle geledingen in

de vereniging, het Technisch Jeugdselectie plan is verwerkt in het TVP en de bijlagen.

Het Foreholte bestuur ondersteunt dit TVP van harte en erkent de noodzaak van een

planmatig technisch beleid. Voor iedereen binnen de vereniging dient het Technisch

Verenigingsplan de leidraad te zijn waarmee gewerkt wordt. De gestelde doelen kunnen

immers uitsluitend worden bereikt met de inzet en medewerking van alle geledingen binnen

de vereniging.

Namens het bestuur van de V.V. Foreholte

Jan-Willem Noordermeer Frank Döfferhoff

Bestuurslid Technische zaken Bestuurslid Jeugd
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INLEIDING

De voetbalvereniging Foreholte heeft een rijke, ruime historie waar de voetbalsport centraal

heeft gestaan. Foreholte is een bijzondere vereniging waar prestatie, recreatie en sfeer

goed samen gaan. Bij de selectieteams zal in de komende jaren meer nadruk moet komen te

liggen op “prestatie”.

Met het TVP heeft Foreholte een duidelijk beleid voor ogen om (jeugd)spelers individueel

op te leiden waarbij het plezier en teamgeest een belangrijke positie innemen. Als in het

vervolg gesproken wordt over “spelers” dan worden daarmee ook “speelsters” bedoeld.

Met het TVP wordt niet alleen aan de getalenteerde spelers aandacht besteed. Een goede

opleiding en organisatie komen immers ook ten goede aan de recreatieve voetballer.

In deze versie van het TVP zijn wel de doelstellingen met betrekking tot de selectieteams

aangescherpt en zijn de vrouwen- en overige jeugd teams toegevoegd. Benadrukt wordt dat

het nadrukkelijk niet de bedoeling is de vereniging daarmee een geheel ander karakter te

geven. De belangen van de recreatieve teams mogen niet onder deze doelstelling lijden.

Tegelijkertijd moet worden erkend dat (jeugd)selectieteams die “op niveau” presteren, een

uitstraling zullen hebben op de totale vereniging.

Het TVP is de technische leidraad voor het kader van de vereniging, de leiders, trainers en

(jeugd)bestuurders. Zij zullen met dit plan aan de slag moeten. Ook spelers en ouders

moeten er bekend mee zijn.

Foreholte is gebaat bij een goed werkend TVP. Dit kan alleen indien iedereen achter dit plan

staat. Centraal staat dat de opleiding van de speler vòòr het resultaat gaat. Dit moet echter

niet ten koste gaan van het plezier. Ook het plezier dat een ieder beleeft aan de begeleiding

van de jeugd is een belangrijk aspect. Alle middelen om dat plezier te vergroten moeten

aangewend kunnen worden. Indien de uitvoering van het plan volgens deze principes

verloopt zijn wij er van overtuigd dat de toekomst van de vereniging niet alleen ligt in de

groei van het aantal leden, maar vooral in de groei van de kwaliteit en het spelplezier.
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DOELSTELLINGEN

Hoofddoelstellingen

1. Het individueel opleiden van (jeugd)spelers, met als doel zo veel mogelijk spelers door

te laten stromen naar de seniorenselecties. Spelers breder opleiden binnen alle facetten

van het voetbal (technisch-tactisch-fysiek-mentaal). Jeugdspelers moeten bij overgang de

seniorenselectie een kwaliteitsimpuls geven.

2. De selectieteams van Foreholte spelen attractief voetbal in een vaste speelstijl.

3. Door middel van gericht beleid zorg dragen voor het behoud van plezier in het voetbal,

waardoor zo veel mogelijk jeugdspelers doorstromen naar de senioren.

4. Alle spelende leden van Foreholte presteren binnen de uitgangspunten van ons

waarden- en normenstatuut.

Concrete subdoelstellingen:

1. Foreholte 1 ambitie om minimaal 1ste klasse te spelen.

2. Foreholte 2 speelt tenminste Reserve Hoofd Klasse.

3. Foreholte 1ste jeugdselectie teams spelen tenminste Hoofdklasse, de JO19 en JO17 1ste

teams bij voorkeur op divisie niveau.

4. Foreholte 2e jeugdselectieteams spelen tenminste 1e Klasse.

5. Foreholte Vrouwen 1 speelt minimaal 3e klasse met als doelstelling binnen 2 jaar te

promoveren naar 2e klasse.

Overige subdoelstellingen:

1. Pupillen hebben als uitgangspunt dat zij verzorgd voetbal spelen.

2. Promotie van het vrouwen en meisjesvoetbal binnen Foreholte.

3. Verbeteren van de technische en tactische vaardigheden en het aanbrengen van een

attitude tot willen presteren bij jeugdspelers.

4. (Verder) opleiden van eigen en externe trainers (door middel van cursussen en interne

overleggen/samenwerking).

5. Ondersteunen van trainers niet-selectie jeugdteams.
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UITGANGSPUNTEN

Ten einde deze doelstellingen na te streven, stellen we een aantal (zo veel mogelijk concrete)

uitgangspunten:

a. Trainingsfrequentie

1. Alle jeugdteams trainen 2 maal per week (bijv. circuitmodel).

2. Alle seniorenteams trainen minimaal 1 maal per week.

3. Ieder selectieteam traint tenminste 2 ½ keer per week, JO19 en JO17 selectie teams

3 keer per week.

b. Opleidingsniveau van trainers

Een hoofdselectietrainer vanaf de O12 beschikt tenminste over het TC3-diploma (of

functioneert, naar mening van de Technische Commissie, op dat niveau).

c. Trainers

Trainers dienen zich binnen de organisatie proactief op te stellen en zich te conformeren

aan het TVP inclusief bijlagen.

Trainers maken gebruik van de systemen die ter beschikking gesteld worden

(spelersvolgsysteem, video analyse systeem).

d. Ouders

Om de objectiviteit bij de opleiding van spelers te waarborgen is het ongewenst om

ouders deel uit te laten maken van de technische staf van selectieteams. Uitzonderingen

zijn, na toestemming van de Technische Commissie, mogelijk.

e. Spelen of niet spelen in selectie

In Foreholte 1, O19-1, O17-1 en O15-1 spelen “de beste 11”. In de overige selectieteams

hanteren we een wisselsysteem in relatie met de eerst genoemde teams. (iedereen

speelt).

f. Aantal selectie teams

Jaarlijks zal het aantal jeugdselectieteams worden vastgesteld.

g. Spelen in de overige teams

In de overige teams speelt iedereen evenveel.

h. Opleiden tot en met O12-pupillen

Tot en met de O12 pupillen worden breed opgeleid op meerdere posities.

i. Extern scouten ten behoeve van O19-1, O17-1 en O15-1 en t.b.v. Foreholte 1

Uitsluitend na toestemming van de Technische Commissie kan Foreholte voor Foreholte

1 overgaan tot externe scouting.

In eerste instantie blijven wij uitgaan van “onze eigen kracht”, maar het kan wenselijk

zijn om voor Foreholte toevoegende kwaliteiten voor onze vereniging te interesseren.
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ORGANIGRAM Jeugd Voetbalzaken

Opmerking:

Dit organigram geeft een globale weergave van de organisatie binnen Foreholte, de

verdeling van de verantwoordelijkheden tussen jeugdbestuur en technische

commissie worden weergeven in het bijgaande RASCI tabel.


