Beleidsplan Sportvereniging Schalkhaar
seizoenen 2019-2022
augustus 2019
Inleiding
Voor U ligt het beleidsplan van SV Schalkhaar voor het seizoen 2019-2020 t/m seizoen 2021-2022.
Dit plan beoogt leden en andere belanghebbenden te informeren over de richting waarin de
sportvereniging zich in de komende 3 jaren wil ontwikkelen. Basis voor deze richting zijn de
resultaten uit het verleden en de maatschappelijke ontwikkelingen in het dorp Schalkhaar en de
regio. Daarbij is en wordt ook gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden met andere
organisaties. Aangezien er in 3 jaar tijd veel kan gebeuren, is er ook ruimte voor tussentijdse
aanpassing indien nodig van dit beleidsplan.
Bestuur Sportvereniging Schalkhaar
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1. Visie / Missie
SV Schalkhaar biedt de mogelijkheid om bezig te zijn met sporten en aanverwante sociale
activiteiten. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport in
verschillende verschijningsvormen, met balans tussen prestatie en recreatie. Tevens tracht de
vereniging invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die een sportvereniging
heeft.

2. Algemene doelstellingen
2.1 Omvang van de vereniging
Het is de verwachting dat het ledental van onze vereniging zich zal stabiliseren. Enerzijds zullen,
zoals de landelijke trend weergeeft, leden weggaan, met name in de fase waarin de jeugd zou
doorstromen naar de senioren. Studie, werk en andere interesse liggen hieraan ten grondslag.
Anderzijds zullen er weer nieuwe leden bij komen. In en rond Schalkhaar en de wijk de Vijfhoek in
Deventer wordt nog volop gebouwd en komen er verhoudingsgewijs jonge gezinnen te wonen.
2.2 Verenigingscultuur
Wij vinden het belangrijk dat de primaire taak van de vereniging is het verenigen van mensen die
zowel op sportief- als op sociaal gebied een fijn en gemoedelijk “THUIS” zoeken. Dit betekent dat
de vereniging er alles aan moet doen om deze sfeer voor iedereen die daar komt te creëren. Zowel
de onderlinge omgangsvormen, de inrichting van ons clubhuis, de gebruikte thuishal(len) van de
handbal en het sportieve gedrag moeten hier heel sterk aan bijdragen.
Om de verenigingscultuur te bevorderen zal de inrichting van de kantine aangepast moeten
worden.
2.3 Maatschappelijk verantwoord verenigen
De sportvereniging heeft in het dorp Schalkhaar en omgeving een centrale rol. In de komende
jaren zal actief gezocht worden naar samenwerkingsverbanden met andere sportverenigingen en
organisaties. Met name kunnen jeugdactiviteiten in samenwerkingsverband worden uitgevoerd.
Ook activiteiten zoals Koningsdag, sixday, beachvolleybal etc. kunnen bijdragen aan een meer
sociale functie van de vereniging. Uiteraard zal vooraf de behoefte aan deze of soortgelijke
activiteiten worden geïnventariseerd.
2.4 Samenwerking met stichting Sportvoorziening Schalkhaar
Om de belangen van de vereniging vindt periodiek afstemming plaats met de stichting
Sportvoorziening Schalkhaar. In deze overleggen wordt gesproken over de status van het
sportcomplex, eventuele vervanging van de kunstgrasvelden, verlichting, (groot) onderhoud etc.
De vereniging zal met de stichting bespreken of er een mogelijk alternatief gevonden kan worden
voor de dagelijkse bezetting van de kantine door de Buitenschoolse opvang. De vereniging wil met
name op sociaal vlak ook graag andere activiteiten in de kantine kunnen houden. Momenteel is dit
door de bezetting van de BSO onmogelijk.

3. Ondersteuning bestuur/staf
3.1 P&O
3.1.1 Opleidingen en stage
SV Schalkhaar is een grote vereniging met een groot potentieel aan jeugdleden. Om onze
vereniging goed te laten functioneren is het noodzakelijk dat zowel bestuur als kader goed is
opgeleid. Daarom zullen er, waar nodig en mogelijk, taakgerichte opleidingen worden
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georganiseerd. SV Schalkhaar staat ook open om scholieren die een (maatschappelijke) stage
willen volgen deze mogelijkheid te bieden.
3.1.2 Vrijwilligersbeleid
Zoals veel verenigingen in Nederland kampt ook onze vereniging met een tekort aan vrijwilligers.
Het vele werk moet met te weinig mensen worden gedaan. Het werven van vrijwilligers verdient
dan ook expliciete aandacht. Om werving van vrijwilligers te bevorderen wordt op het
aanmeldformulier voor nieuwe leden meer dwingend en expliciet gevraagd welke vrijwilligers taak
het nieuwe lid of de ouders willen gaan vervullen. Daarnaast wordt gekeken of de begeleiding van
de vrijwilligers op de specifieke taken verbeterd kan worden. De inzet van een of meerdere
vrijwilligerscoördinatoren moeten hierin meer structuur aanbrengen. Daar waar bepaalde taken
niet meer met vrijwilligers gedaan kan worden zal overwogen worden om deze taken te gaan
uitbesteden aan externe partijen.
3.2 Communicatie
Doel is het bevorderen van zowel de interne communicatie binnen de eigen commissie als de
externe communicatie van onze commissie met de rest van de vereniging en derden buiten de
vereniging. De commissie Communicatie zorgt voor het onderhoud van onze website. Brengt
periodiek nieuwsberichten naar buiten en verzorgt, indien noodzakelijk en gewenst,
persberichten.
3.3 Ethiek
De ethische commissie is een onafhankelijke commissie die kan worden ingeschakeld bij
vertrouwenskwesties binnen de vereniging. Zij kan optreden als voortrekker en bemiddelaar. De
commissie kan in geval van grensoverschrijdend gedrag ingeschakeld worden voor en door alle
leden jong en oud, maar ook en door voor niet leden die betrokken zijn binnen de vereniging. De
commissie is te allen tijde beschikbaar. Alle kwesties zullen intern binnen de ethische commissie
besproken worden. De Ethische commissie kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

4. Voetbal
Om het voetballen van jeugd en senioren zo plezierig mogelijk te maken en iedereen op zijn of
haar niveau te kunnen laten spelen is uit organisatorisch oogpunt een verdeling gemaakt tussen
selectievoetbal en breedtesport (niet selectievoetbal). Uiteraard wordt er bestuurd en gespeeld
op basis van de uitgangspunten en regelgeving die de KNVB ons oplegt. Binnen deze context is er
ruimte en aandacht voor minderheden, mensen met een beperking en zullen we onze
maatschappelijke rol vervullen.
SV Schalkhaar heeft als beleid dat er geen spelers individueel worden betaald. Ook wordt zoveel
mogelijk geïnvesteerd in eigen jeugdopleidingen opdat de seniorenteams in eerste instantie
bemenst worden met daar opgeleide spelers.
4.1 Jeugdvoetbal
Het jeugdvoetbal vormt een groot aandeel binnen onze vereniging. Een goede reden om voor deze
groep een afzonderlijk en sterk jeugdbestuur in te zetten. Om het jeugdvoetbal zo goed mogelijk
te begeleiden wordt aandacht besteed aan het opleiden en begeleiden van kader. Op voetbal
inhoudelijk vlak heeft onze vereniging een “Hoofd opleidingen” aangesteld die trainers begeleid in
het uitoefenen van hun taak. Daarvoor wordt zowel voor de jeugd selectieteams als de jeugd
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breedtesport een opleidingsplan gemaakt dat dient als rode draad voor het op niveau houden en
brengen van het jeugdvoetbal. Specifiek voor de keepers wordt er gewerkt op basis van een
keepersplan. Om de betrokkenheid binnen de vereniging te bevorderen zal de jeugd O19 en O17
trainingen verzorgen voor de jongere jeugd. Het hoeft geen betoog dat onze spelers zich
fatsoenlijk dienen te gedragen hetgeen natuurlijk ook geldt voor spelers in het het
seniorenvoetbal. Het gedragsreglement van de vereniging is hierin leidend. Voor alle andere
teams in de breedtesport is naast het sportieve ook de sociale component zeer belangrijk. Het
clubgevoel moet daarbij de boventoon voeren.
4.2 Seniorenvoetbal
Binnen het seniorenvoetbal is naast de prestatie bovenal het sociale element een belangrijke
factor. Voor het 1e elftal geldt dat het streven is om een stabiele 1e klasser te zijn. Het 2e team is
ook een selectieteam en zal zo dicht mogelijk tegen het niveau van het 1e elftal moeten spelen om
de uitwisseling van spelers zo makkelijk mogelijk te maken. Per seizoen wordt, afhankelijk van de
instroom van JO19 spelers, gemonitord of een derde selectieteam alsnog tot de mogelijkheden
behoort. Voor de teams breedtesport (niet selectie) is naast het sportieve ook de sociale
component zeer belangrijk. Het clubgevoel moet daarbij net als bij de junioren de boventoon
voeren. Om te bereiken dat jeugdspelers die moeten overgaan naar de senioren het ook binnen
de seniorenteams goed naar hun zin hebben is het zaak dat er een betere doorstroming/overgang
komt vanuit de jeugd breedtesport O19 naar de senioren. Er wordt sterk geadviseerd/aanbevolen
om in de loop van het seizoen al spelers O19 mee te laten doen (trainen/wedstrijden) bij de
senioren. Daarnaast zal er tijdens het seizoen vanuit de breedtesport seniorencommissie contact
worden opgenomen met leiders en trainers van de seniorenteams breedtesport om de overgang
naar het nieuwe seizoen toe te vergemakkelijken.
4.3 Organisatie Voetbal
Binnen de voetbaltak wordt een splitsing doorgevoerd tussen selectievoetbal en breedtesport.
Voor elk van deze onderdelen is een afzonderlijk hoofdbestuurslid aanspreekpunt (zie ook het
Organogram). Reden voor deze splitsing is dat het totale aandachtsgebied voor een enkel
hoofdbestuurslid veel te groot is. Het seniorenvoetbal wordt aangestuurd door een commissie
Senioren en voor de jeugd door een Jeugdbestuur. Binnen de jeugdafdeling is het “Hoofd
opleidingen” actief die rechtstreeks wordt aangestuurd door het hoofdbestuurslid Jeugd. Verder
maakt de vereniging gebruik van een voetbaltechnisch adviseur die ook rechtstreeks wordt
aangestuurd door het hoofdbestuurslid Selectievoetbal. Deze stuurt tevens de organisatie
breedtesport van de senioren aan.

5. Handbal
De commissie Handbal is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het handbal op
organisatorisch en technisch gebied. Sportplezier voor alle leden en respect voor elkaar,
tegenstander en scheidsrechters is belangrijk. Ze bewaakt verder het budget zoals
overeengekomen is met het hoofdbestuur. Zij conformeert zich aan het beleidsplan zoals door de
vereniging SV Schalkhaar is vastgesteld. De voorzitter van de commissie Handbal maakt onderdeel
uit van het hoofdbestuur en stemt in het bestuursoverleg zaken aangaande beleidsmatige zaken
met de andere commissies af.
De uitdaging van de commissie Handbal is om in alle leeftijdscategorieën op termijn minimaal 2
damesteams te hebben, zodat in elke leeftijdscategorie prestatief als recreatief wordt gehandbald.
Het 1e damesteam speelt wedstrijdsport.
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Daarnaast wil het op termijn in alle leeftijdscategorieën minimaal 1 jongensteam hebben.
Commissie handbal verwacht einde seizoen 2021/2022 m.u.v. A in elke leeftijdscategorie minimaal
2 damesteams te hebben, en een D-, E- en F-team bij de jongens te hebben. Andere belangrijke
speerpunten waar de commissie Handbal invulling aan geeft zijn verdere ledengroei, club
bindende activiteiten, proactieve PR en Communicatie. Opleiding van trainers, coaches en
scheidsrechters moet steviger worden neergezet. SV Schalkhaar streeft er verder naar
om alle (thuis) handbal wedstrijden en trainingen te spelen in de sporthal in Schalkhaar waarbij
het
de voorkeur heeft een sporthal te realiseren op of in de nabije omgeving van het sportcomplex.
SV Schalkhaar streeft er naar om alle (thuis) handbal wedstrijden en trainingen te spelen in de
sporthal in Schalkhaar waarbij het de voorkeur heeft een sporthal te realiseren op of in de nabije
omgeving van het sportcomplex.

6. Facilitaire diensten
6.1 Wedstrijd Gerelateerd
6.1.1 Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat verzorgt het plannen van alle wedstrijden, competitie en
vriendschappelijk, voor de senioren, jeugd alsmede ook de toernooien. De Indeling van velden en
kleedkamers op wedstrijddagen is onderdeel van het wedstrijdsecretariaat.
Het wedstrijdsecretariaat werkt volgens en binnen de regels van de KNVB. Het is aanspreekpunt
en representatief gastheer voor de KNVB en andere verenigingen wat betreft alle wedstrijdzaken.
Daarnaast is het wedstrijdsecretariaat ook verantwoordelijk voor de communicatie van alle
wedstrijden naar de trainers, leiders en kantinebeheer. Nieuwe leiders zullen door de
wedstrijdsecretaris wegwijs gemaakt worden in het gebruik van de wedstrijd-app.
Het handbal heeft z’n eigen wedstrijdsecretariaat. Deze verzorgt eveneens de planning van
competitiewedstrijden en houdt schema’s bij t.b.v. bardiensten (in de sporthal), zaaldiensten en
scheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt contact met het NHV.
6.1.2 Arbitrage
Doelstellingen: het scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters,
waarbij KNVB- en verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van wedstrijden
als met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na een wedstrijd.
Daarnaast het waarborgen van de acceptatie van de verenigingsscheidsrechters in alle geledingen
van onze vereniging (bestuur, trainers, leiders, ouders enz.). Alle wedstrijden worden, waar
mogelijk, door gekwalificeerde scheidsrechters geleid. Uitgangspunten: ondersteunen van het
KNVB actieplan tegen geweld en voor sportiviteit. Opzetten van spelregelcursus voor de 2e jaars
jeugd O17 (verplichting KNVB). Het zelf organiseren van scheidsrechters-cursussen bij SV
Schalkhaar of leden deel laten nemen aan KNVB cursussen. De coördinator voor de
scheidsrechters is belast met de afwikkeling van de door de KNVB opgelegde tuchtzaken.
Bij de handbal worden scheidsrechterszaken geregeld via de werkgroep Technische Zaken.
6.1.3 Verzorging
Primaire taak van de commissie Medische Verzorging is het behandelen van sportblessures.
Daarnaast wordt invulling gegeven aan blessurepreventie. Signaleren blessures en indien nodig
doorverwijzen naar professionele fysiotherapeut of arts. -> Begeleiden hersteltraining ,
(Jeugd)kader instrueren en eventueel opleiden. SV Schalkhaar streeft er naar om tijdens
sportactiviteiten mensen aanwezig te laten zijn die in het bezit zijn van EHBO en/of BHV kennis.
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6.2 Kleding + Materialen
Doelstellingen: Het verzorgen van voldoende kleding en materialen ten
behoeve van wedstrijden en trainingen. Het onderhouden van kleding en materialen en
controleren op aanwezigheid. Het bewaken van de financiële kaders waarbinnen kleding
en materialen kunnen worden aangeschaft. Aanspreekpunt zijn voor commissies, kader en spelers,
als het gaat om kleding en materialen voor wedstrijden en trainingen. Het voorlichten en
adviseren van spelers en kader over hoe het beste met de kleding en materialen kan worden
omgegaan. Het sleutelbeheer is ondergebracht bij een specifieke vrijwilliger. De kleding wordt
beheerd door de commissie Kleding en de materialen worden beheerd door de commissie
Materialen.
6.3 Exploitatie
De Exploitatiecommissie streeft er naar om de kantine de komende jaren beter te gaan benutten,
dit alles binnen de wettelijke kaders. Hierdoor hopen zij de komende de jaren de omzet en marge
minimaal vast te houden en waar mogelijk te verhogen. De Exploitatiecommissie wil graag dat alle
doelgroepen binnen de vereniging gebruik gaan maken van de kantine en zich daar thuis gaan
voelen bij een bezoek. Dit hopen zij te bereiken door een prettige, gezellige en sportieve sfeer uit
te stralen in de kantine en het assortiment beter af te stemmen op de vraag. Met name wil de
Exploitatiecommissie de al langdurige wens om warme en koude gerechten uit te serveren
realiseren. Dit lukt echter alleen wanneer zich hiervoor voldoende en structureel vrijwilligers
beschikbaar stellen. De Exploitatiecommissie zal de (niet) sportactiviteiten in facilitaire zin
ondersteunen. De Exploitatiecommissie wil de in- en verkoop op een marktconforme manier
verzorgen maar heeft daar wel een mate van financiële mandatering voor nodig. SV Schalkhaar
gaat zich de komende jaren ook oriënteren op de vraag of de exploitatie mogelijk ook (al dan niet
deels) op andere manieren geborgd kan worden. De Exploitatiecommissie zal hier nadrukkelijk bij
worden betrokken.
6.4 Fondsenwerving
6.4.1 Sponsoring
De sponsorinkomsten vormen met de contributie inkomsten en de opbrengsten uit de exploitatie
een essentiële inkomstenbron voor de vereniging. Het is dus van groot belang dat bestaande
sponsoren worden behouden en het potentieel verder wordt uitgebreid. Om sponsoren te binden
aan de vereniging worden van tijd tot tijd sponsoractiviteiten georganiseerd en sponsorpakketten
worden aangepast aan de behoeften van sponsoren en vereniging. Sponsoren kunnen kiezen uit
diverse sponsorvormen te denken valt aan het adverteren op de website, sponsorbord(en),
kledingsponsor, sponsoren van acties of sponsoren van toernooien en sportafdelingen binnen de
vereniging. Waar mogelijk wordt maatwerk geleverd.
Sponsoring bij SV Schalkhaar is gebaseerd op vertrouwen en respect en bedoeld om de vereniging
te ondersteunen. Om voor de bijdrage van de sponsoren vanuit de vereniging iets terug te doen is
het sponsorbeleid van de vereniging gericht op wederkerigheid. Te denken valt aan het
inkoopbeleid (voorkeur recht van levering) en sponsorbijeenkomsten (o.a. sportcafé).
SV Schalkhaar wil graag samenwerken met sponsoren die passen bij de cultuur van onze
verenigingen en dat ook als zodanig ook willen uitstralen.
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6.4.2 Subsidiemogelijkheden
Om de financiële draagkracht van onze vereniging te versterken gaat het bestuur onderzoeken of
er naast de inkomsten van contributies, sponsoring en exploitatie nog aanvullende
subsidiemogelijkheden te vinden zijn. Wellicht dat er op regionaal, landelijk en wellicht Europees
niveau nog mogelijkheden liggen.
6.5 Activiteiten
6.5.1 Niet sport activiteiten
De commissie Niet Sport activiteiten organiseert voor zowel jeugd als senioren activiteiten ter
bevordering van de gezelligheid en saamhorigheid binnen de vereniging. Op 1 september 2020
bestaat onze vereniging 75 jaar. Om dit memorabele moment extra cachet te geven is een
afzonderlijke feestcommissie inmiddels begonnen met het maken van een feestprogramma voor
jong en oud.
6.5.2 Jubilea
Op 1 september 2020 bestaat onze vereniging 75 jaar. Om dit memorabele moment extra cachet
te geven is een afzonderlijke feestcommissie inmiddels begonnen met het maken van een
feestprogramma voor jong en oud.

7. Biljarten, Jeu de boules en Darten
Om het sociale leven van onze leden te bevorderen bestaat de mogelijkheid om naast de voetbal en
handbal ook deel te nemen aan activiteiten als biljarten, jeu de boules en darten.

Bijlagen:

Beleid selectievoetbal seniorenteams
Opbouw seniorenteams selectievoetbal
- SV Schalkhaar streeft naar selectievoetbal binnen het 1e en 2e elftal. Per seizoen wordt,
afhankelijk van de instroom van JO19 spelers, gemonitord of een derde selectieteam
alsnog tot de mogelijkheden behoort.
- Zowel 1e en 2e bepalen de trainers onderling de aantallen op basis van kwaliteit en
potentie. Hierbij wordt rekening gehouden dat elk team representatief kan trainen en de
wedstrijden kan gaan spelen met voldoende spelers. Als voorbeeld kan i.o.m. de
commissie selectievoetbal onderstaande situatie ontstaan;
o Indeling 1e elftal: 16 of 17 veldspelers + 2 keepers
o Indeling 2e elftal: 15 of 16 veldspelers + 1 keeper (vanuit het 1e)
-

Eind april zijn de inventarisaties voor het nieuwe seizoen uitgevoerd en wordt er
duidelijkheid gegeven aan de commissie Selectievoetbal over de verwachte selectie
samenstelling voor het nieuwe seizoen. Inventarisatie gebeurt door de staf van 1e, 2e en
O19-1.
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-

de commissie Selectievoetbal gaat uit van minimaal 35 selectiespelers voor 1e en 2e.
Voor de overschrijvings- deadline (15 juni) van de KNVB worden de nieuwe selectieteams
uitgenodigd voor een kennismaking en voorbespreking op het nieuwe seizoen. Deze datum
is afhankelijk van eventuele nacompetitie. Hier wordt 1 avond voor gepland door de
betreffende selectietrainers in de kantine.

Doorstroming jeugd naar senioren
-

De drempel vanuit de jeugd naar de senioren proberen gemakkelijker te maken. Staf van
de selectieteams, de commissie Selectievoetbal, bestuur zullen hier de nodige aandacht
aan schenken. Met name ook vanuit de commissie Selectievoetbal wordt hierop
ingespeeld.
Aansluiting en doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren is essentieel in het door
selecteren en behouden van kwalitatief sterke selectieteams.
o Halverwege de eerste seizoenshelft wordt door de trainer van JO19-1
geïnventariseerd welke spelers het hierop volgende seizoen de overstap naar de
senioren maken. Daarbij wordt ook gevraagd naar de ambitie van de betreffende
spelers.
o Vanaf de winterstop gaan spelers vanuit de JO19-1 in tweetallen meetrainen bij de
1e/2e selectie tot het einde van het seizoen. Hierbij wordt betrokken de Hoofd
Opleiding, de commissie Selectievoetbal, selectietrainers junioren/senioren en
uiteraard spelers/ouders. Planning wordt gemaakt door trainers zelf. Zo wordt er in
een vroeg stadium aansluiting gevonden tussen de jeugd en senioren.

Samenstelling wedstrijdselectie zondagen
-

Uiterlijk op vrijdagavond zijn de wedstrijdselecties bekend.
Afhankelijk van aantallen zullen trainers 1e, 2e en O19-1 in onderling overleg de selecties
samenstellen voor de wedstrijddagen, ervan uit gaande dat spelers niet langer dan 2
wedstrijden op de bank zitten. Dan indelen in lager team. Fitte spelers behoren te spelen
en moeten wedstrijdritme behouden.

Overige voorwaarden SV Schalkhaar 1
-

Het 1e elftal doet mee aan het voorbereidingstoernooi op de Horsterhoek. De planning
hiervan wordt bekend gemaakt, zodra het beker- en competitieschema bekend is.
Het 1e elftal kan in de winterstop op trainingskamp. Dit dient aan het einde van de
voorbereiding (lees: halverwege september) vastgelegd te zijn en de spelers moeten dan al
hun beschikbaarheid vastleggen

Randvoorwaarden selectievoetbal SV Schalkhaar 1, 2 en JO19-1
-

Het 1e, 2e en JO19-1 trainen op dinsdag en donderdagavond
Het 3e traint op dinsdag en vrijdagavond, zodat spelers uit selectie 1 en 2 eventueel i.o.m.
eigen trainer nog kunnen uitwijken naar vrijdagavond.
In geval van spelers tekorten, wordt het 1e elftal aangevuld met spelers vanuit het 2e en
JO19-1. Het 2e elftal wordt aangevuld door spelers van de JO19-1 en het 3e .
Het 1e en het 2e spelen hun wedstrijden afwisselen thuis en uit, om zo maximale invulling
te kunnen geven aan de kwaliteit van de wedstrijdselecties.
Spelers uit de selecties 1 en 2 worden in overleg met de commissie Selectievoetbal en
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trainer ingepland om af en toe trainingen te verzorgen aan jeugdelftallen.
De commissie Selectievoetbal streeft er naar om samen met de begeleiding van het 1e en
2e per elftal een aantal wedstrijden te verplaatsen naar de donderdag-, vrijdag- of
zaterdagavond. Voor de spelers in de selecties is dit een wenselijke situatie.
Vanuit de club worden in totaal 4 wedstrijden (2 voor en 2 na de winterstop) voor het O21team georganiseerd, om de doorstroming uit de jeugd naar de senioren te bevorderen. Dit
team wordt samengesteld door Hoofd Opleiding in overleg met trainers.

Visie jeugdbestuur
SV Schalkhaar biedt haar spelende jeugd de kans om te voetballen op zijn of haar niveau en
daarbij het plezier van voetballen te ervaren.
De jeugdbestuur stelt zich daarbij als doel om een positieve omgeving te creëren waarbinnen de
jeugd zich optimaal kan ontwikkelen.
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
-

-

Vormgeven aan het jeugdbeleid
Verantwoordelijk voor het uitdragen van een positief beeld van SV Schalkhaar.
Centrale punt dat alle disciplines met elkaar verbindt en ziet toe op het nakomen van de
gemaakte afspraken met de verschillende disciplines en commissies. N.B.:
disciplines/commissies zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen/acties.
Verantwoordelijk voor het technische jeugdbeleid (lange termijn) opgesteld door de
commissie Selectievoetbal i.s.m. jeugdbestuur.
Bewaakt het technische beleid en het nakomen van de afspraken voortvloeiend uit dit
beleid.
Stimuleert niet sportactiviteiten, organisatie in handen van de NSA
Draagt zorg dat de faciliteiten (middelen & begeleiding) aanwezig zijn, zodat de jeugd
optimaal wordt begeleid.

Organogram
Zie afzonderlijk bestand.
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