
JEUGDAFDELING RKSV MARGRIET 
BALLEN, BOEIEN & BINDEN 

voetballen met elkaar en voor elkaar 

 

Inleiding: 

In het beleidsplan 2005-2009 heeft RKSV Margriet zich als missie gesteld een vereniging 
te zijn vóór de Osse gemeenschap die de mogelijkheid biedt om haar leden op prestatie- 
en recreatieniveau zo optimaal mogelijk te kunnen laten voetballen. Om dit te kunnen 
realiseren zal het beleid gericht zijn op het faciliteren van activiteiten, het verbeteren van 
de sfeer en de inzet van vrijwilligers. Omdat de uitdrukking “Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst” ook onderschreven wordt binnen het beleidsplan is besloten om de hierin 
opgenomen bepalingen ook van kracht te maken voor de jeugdafdeling.  

Omdat de jeugdafdeling met zo’n 400 leden één van de pijlers is waarop de vereniging 
RKSV Margriet draait zijn jeugdspecifieke zaken uitgewerkt in een jeugdbeleidsplan 
2007-2009. Terwijl de technische facetten van het voetbal, zoals beschreven in het 
voetbalbeleidsplan, vallen onder verantwoordelijkheid van de technische commissie,  zijn 
zaken zoals financiën, werving van jeugdkader, toezicht op waarden- en normen, 
ondersteuning van het jeugdkader etc. de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. 

Op dit moment is de jeugdcommissie al weer een aantal jaren ter ziele maar klinken er 
binnen de vereniging regelmatig geluiden om deze weer in ere te herstellen. Naar 
aanleiding van deze is er in februari 2012 met een 10-tal leden die nauw betrokken zijn 
bij de jeugd van Margriet een brainstorm sessie gehouden om te discussiëren over de 
wenselijkheid om al dan niet een jeugdcommissie te vormen. Verschillende voor -en 
nadelen zijn hierbij aan de orde geweest wat overbleef was een sterk gevoel dat een 
jeugdcommissie een belangrijk fundament kan vormen om ook in de toekomst de jeugd 
van Margriet de aandacht te kunnen bieden die het verdient .  

Naar aanleiding van deze brainstorm sessie is besloten de uitkomsten van deze avond 
verder uit te werken en te komen met een aanbeveling richting het hoofdbestuur van 
Margriet. Het belangrijkste uitgangspunt voor de totstandkoming van dit document is dat 
Margriet het voorbeeld moet zijn van een voetbalvereniging voor Oss en omgeving waar 
iedereen wil voetballen en waar kinderen en tieners maar ook ouders en gasten zich thuis 
voelen. Een vereniging waar de uitgangspunten BALLEN, BOEIEN en BINDEN centraal 
staan. 

BALLEN: Margriet biedt leden de mogelijkheid om van het voetbalspel te kunnen 
genieten hetzij op recreatief of prestatief niveau dan wel als ‘passief’ toeschouwer en 
actief vrijwilliger. 

BOEIEN: Het bieden en faciliteren van een plek en programma dat ontspant en bovenal 
ook boeit. 

BINDEN: Het creeren van een voortdurende aantrekkelijke omgeving waarvan leden 
onderdeel willen uitmaken en die inspireert tot het leveren van een bijdrage.  
 
 



 
Uitgangspunten 

Naast helderheid over de structuur, wie doet wat en hoe hebben wij dat georganiseerd, 
zijn ook voldoende menskracht en een positief imago belangrijke voorwaarden voor een 
succesvolle jeugdafdeling. In dit kader is het belangrijk invulling te geven aan de drie 
hierboven genoemde uitgangspunten. Hoe er gevoetbald wordt en hoe de indeling van 
spelers in teams wordt georganiseerd zijn vragen die beantwoord worden in het 
voetbalbeleidsplan met de technische commissie als uitvoerend orgaan. Interessant voor 
de jeugdcommissie /bestuur zijn de vragen: 

 Hoe kunnen we potentiele leden ertoe bewegen te kiezen voor Margriet en hoe 
kunnen we potentiele kaderleden ertoe bewegen zich zichtbaar te maken en een 
bijdrage te willen leveren voor de club. Met andere worden: “Hoe kunnen we ze beide 
boeien?” 

 Hoe kunnen we er voor zorgen dat spelers en vrijwilligers Margriet behouden blijven 
voor de club? Oftewel “Wat kan(moet) Magriet doen om spelers en kaderleden aan 
zich te binden?  

Boeien  

Hoe kunnen we een club creeren die aantrekkelijk is voor potentiële leden en kaderleden 
zodat zij zich graag aanmelden voor een lidmaatschap van RKSV Margriet? We maken 
hier een onderscheid tussen potentiële leden en potentiële kaderleden.  

Potentiële leden: Ruim 80% van onze jeugd, wordt lid voor het bereiken van de leeftijd 
van 9 jaar (5-8 jaar). We nemen aan dat het hierdoor zeer aannemenlijk is om te 
concluderen dat de ouders van deze kinderen bepalend zijn in de keuze voor een 
vereniging. De vraag is hoe ouders bepalen waar hun eerste kind gaat voetballen. 
Immers een tweede kind zal in 99 % van de gevallen bij dezelfde vereniging worden 
aangemeld. Ut geografisch onderzoek van het F-ledenbestand blijkt dat dit hoofdzakelijk 
bepaald wordt door de afstand tot de dichtbijzijnde voetbalvereniging. Dit wordt versterkt 
doordat de kinderen ook in dit gebied op school zitten en beinvoed worden door de keuze 
van vriendjes en vriendinnetjes. Dit geografisch gebied kan vergroot worden door de 
uitstraling van Margriet te vergroten. Dit is temeer noodzakelijk omdat het aantal 
voetbalverenigingen volgens het beleidsplan van de gemeente Oss teruggebracht gaat 
worden. Om aantrekkelijk te zijn voor potentiele leden zullen in eerste instantie de 
bestaande leden geboeit moeten worden zodat de uitstraling van de club een groter 
geografisch gebeid gaat bestrijken. Middels mond op mond reclame, wervingsacties en 
activiteiten voor nieuwe en betaande leden kan dit gerealiseerd worden.    

 

Potentiële kaderleden: Margriet kan op een systematische en zorgvuldige wijze ouders, 
(jeugd)spelers en andere geïnteresseerden benaderen met de vraag of zij middels 
vrijwilligerswerk een bijdrage wensen te leveren aan de vereniging Margriet. De 
jeugdcommisie/bestuur maakt in de loop van 2012 een plan van aanpak, waarin wordt 
vastgelegd wanneer en hoe potentiële kaderleden worden benaderd. Belangrijk is dat 
bekend is wat bv de achtergronden zijn van de ouders van de nieuwe leden en de 
bereidheid tot het leveren van een bijdrage aan de club. Deze eerste inventarisatie kan 
plaatsvinden bij de aanmelding van het nieuwe lid en dient middels een afspraak plaats 
te vinden waarbij ook uitleg gegeven wordt over de structuur en organisatie van Margriet 
en de normen en waarden die hier van toepassing zijn. Tevens dient hier aandacht te 



worden besteed aan de communicatiepunten binnen de vereniging zodat de nieuwe leden 
met hun vragen ergens terecht kunnen en zich ook snel thuisvoelen.  

Binden 

Om (jeugd)spelers en vrijwilligers maar ook niet-actieve leden voor langere periode aan 
Margriet te kunnen binden is belangrijk: 

 een sterke uitstraling naar buiten 
 een goed imago 
 Het hebben van een goed voetbalopleidingsplan en het bereiken van resultaten.  
 het zijn van een transparante vereniging met een duidelijke interne structuur  
 vastleggen van taken en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen en 

hierbij de resultaten meetbaar maken 
 een grote saamhorigheid (wijgevoel) binnen de club creeren 
 organiseren van voetbal en nietvoetbal activiteiten die de leden en (potientiele) 

kaderleden aanspreken 

 

RKSV Margriet wil leden bovenal met voetbal aan zich binden, maar daarnaast moet er 
ook ruimte zijn voor andere activiteiten (zie 4.5). Dit zal er aan moeten bijdragen dat 
Margriet voor alle jeugdleden een aantrekkelijke vereniging blijft. Een ‘brede’ vereniging 
waar er ook aandacht is voor andere activiteiten dan alleen voetbal.  

Margriet maar ook andere voetbalverenigingen bestaan bij de gratie van een actief 
vrijwilligersbestand. Essentieel is de juiste vrijwilligers binnen de vereniging te vinden en 
vervolgens hen in hun activiteiten permanent te steunen en te laten weten dat het 
gewaardeerd wordt dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de vereniging. Het is een 
belangrijke taak van het jeugdbestuur als ook het hoofdbestuur deze 
gedachte/waardering actief uit te dragen richting de clubvrijwilligers en daarnaast een 
aanspreekpunt te vormen voor hun vragen, zorgen en problemen.  

 

Structuur Jeugdbestuur – Duidelijk en Helder 

Om het beleid vorm te geven en uit te voeren is een passende organisatie noodzakelijk. 
Het is absolute noodzaak om aan deze belangrijkste tak van de vereniging voldoende 
beleidsvormende en beleidsuitvoerende slagkracht toe te wijzen. Het zal dan ook een 
belangrijke deelname in het bestuur moeten krijgen. 

Jeugdbestuur: 

Het Jeugdbestuur heeft naast een aantal managementtaken om het functioneren van de 
commissies te faciliteren als belangrijkste taak het bewaken van de cultuur binnen de 
vereniging.  

Managementrol:  

Beleidsvorming, organisatiestructuur en invulling, bewaken van de beleidsuitvoering, het 
bieden van besluitvaardigheid, het nemen van initiatief. 

Rol in cultuur: 

contact, praatje maken, waardering geven, begrip. BINDEN EN VERBINDEN, BOEIEN EN 
BINDEN 

 

 



Structuur Jeugdcommissie – Duidelijk en Helder  
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Ieder voor zijn plezier, voetballen bij RKSV Margriet 

Elke speler is voor Margriet even belangrijk echter in aanleg en motivatie zijn er 
onderlinge verschillen. De meeste kinderen zullen hun hele voetbalcarrière voor hun 
plezier recreatief blijven voetballen. Een aantal kinderen zal doorstromen naar de 
selectie-elftallen en zullen naast hun plezier ook voor prestatie voetballen. Het is 
belangrijk dat per leeftijdscategorie F, E, D, C, B en A de recreatieve teams voldoende 
aandacht krijgen. Te vaak wordt de focus binnen de vereniging gelegd op de 
selectieteams en voetballen de recreatieve teams in de anonimiteit. Ook deze teams 
dienen goed begeleid te worden, zichtbaar te zijn en te voelen dat ze erbij horen. 

 

Jeugdcommissie	  
	  

Technische-‐	  
zaken	  

Facilitair	  
	  

Wedstrijdzaken	  
	  

Cultuur	  	  

Hoofdopleidingen	  ABC	  

	   Coordinator	  A	  
	   Coordinator	  B	  
	   Coordinator	  C	  

Hoofdopleidingen	  DEFM	  
	   Coordinator	  D	  
	   Coordinator	  E	  

	   Coordinator	  F	  
	   Coordinator	  M	  
Mini	  Champions	  League	  
Meisjeselftallen	  

• Zaterdagdienst	  
• Wedstrijdsecretaria

at	  
• Toernooien	  
• Oefenwedstrijden	  
• Zaalvoetbal	  
• Etc.	  	  

Ledenadmin	  	  

• E-‐kamp	  
• Pietenmiddag	  
• Pasen	  
• F-‐jes	  dag	  
• Ouders	  graag	  gezien	  +	  
• Vertrouwenspersoon	  
• Welkomstcie	  
• Werving	  
• Opendagen	  
• Int	  toernooien	  
• Paybackshow	  
• etc	  

	  

• Kleding	  
• Sponsors	  
• Accommodatie	  
• Materialen	  
• etc	  

	  

Strafzaken	  	  

	  Communicatie	  


