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1.

ST Beilen/Fit Boys

ST Beilen/Fit Boys is een samenwerkingsverband tussen VV Beilen en CVV Fit Boys
voor dames en meiden voetbal dat officieel in 2016 is gestart. In het seizoen
2017/2018 zijn we in de KNVB-competitie actief met 5 teams in de volgende klassen:
ST Beilen/Fit Boys VR1:
ST Beilen/Fit Boys VR2:
ST Beilen/Fit Boys VR3:

4e Klasse
6e Klasse
7e Klasse

ST Beilen/Fit Boys MO17:

2e Klasse

ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal:

1e klasse

(7x7)
(7x7 recreatief)

Meisjes kunnen, net als jongens, vanaf 4 jaar terecht bij de verenigingen vvBeilen en
cvv Fit Boys. Bij vvBeilen zullen de meiden in een meidenteam komen wanneer er in
een leeftijdscategorie voldoende meiden spelen die dat willen. Cvv Fit Boys laat de
meiden zo lang mogelijk met de jongens meevoetballen omdat ze vinden dat dit het
beste is voor de ontwikkeling als voetballer.
Vanaf MO15 hebben beide verenigingen een samenwerking op het gebied van
meisjesvoetbal en meisjesteams. Meisjes die dat willen kunnen zich vanaf dat
moment aansluiten bij ST Beilen/Fit Boys.
De teams van ST Beilen/Fit Boys spelen in oranje shirts, zwarte broekjes en zwarte
kousen.
Lid worden kan via:
http://www.fitboys.nl/lidmaatschap/
www.vvbeilen.nl/526/inschrijfformulier
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2.

Technische Commissie St Beilen/Fit Boys

De technische commissie is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het
technisch beleid. De technische commissie werkt onder de ST commissie. De leden
van de technische commissie worden als gelijkwaardig beschouwd.
Beslissingen worden als technische commissie genomen. De technische commissie
geeft terugkoppeling naar de ST commissie. Wanneer besluiten teruggekoppeld
worden zal de ST commissie deze informatie terugkoppelen naar de verenigingen
vvBeilen en CVV Fit Boys om verder beleid uit te dragen (beleid continueren).
De technische commissie is samengesteld uit twee technische mensen vanuit de
beide verenigingen. Deze leden zijn binnen de technische commissie aangesteld in
de volgende functies:
•
•
•

Algemene technische zaken
Opleiding en Werving
Spelersgroep en beleving.

Op de website is de samenstelling van de technische commissie te vinden.
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3.

Visie

De Visie van ST Beilen/Fit Boys is om vrouwen en meisjes op een plezierige manier
met elkaar te laten voetballen. Bij de standaardelftallen zal plezier samen met
prestatie moeten gaan en bij de niet standaardteams moet vooral het plezier voorop
staan.
De trainers van de jeugdteams worden opgeleid door de verenigingen vv Beilen en
cvv Fit Boys en zijn bij voorkeur (spelend) lid bij één van beide verenigingen.
Op langere termijn is er de ambitie om in elke leeftijdscategorie met minimaal 1
team aan de competitie deel te gaan nemen.
Doelstelling per elftal:
Dames 1: Prestatie elftal.
Dit elftal speelt 4de klasse in seizoen 2019/2020.
Doelstelling in seizoen 2017/2018 is om in de middenmoot van de 3 de klasse te
eindigen. Met de ontwikkelingen in de trainingen en het aankomend talent zal er in
de toekomst naar toe worden gewerkt om boven in de 3 de klasse mee te voetballen
en voor een promotie naar de 2 de klasse gaan. Dit is het uitgangspunt.
Dames 2 en 3: Gezelligheidsteam
Gezelligheidsteam, speelt in een 7-7 competitie.
Gezelligheid staat voor op.
MO 17: Prestatie elftal
Speelt 2e klasse in seizoen 2019/2020
Doelstelling 2019/2020 is om in de bovenste helft in de competitie mee te spelen en
om mee te doen voor het kampioenschap.
Van deze meisjes wordt verwacht om zich verder te ontwikkelen om de aansluiting te
krijgen naar MO19. Ook voor deze meisjes geldt dat de opleiding en ontwikkelingen
voor zowel technisch als fysiek om uiteindelijk aan te sluiten bij het eerste elftal.
Zolang er geen MO19 is zullen de meiden doorstromen naar Dames 1.
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4.

Het indelingsbeleid

Het indelingsbeleid is er op gericht om alle leden op het juiste niveau te laten
voetballen binnen de eigen leeftijdscategorie.
4.1. ST Dames
De hoofdtrainer van ST VR1 neemt na overleg met de trainer van MO17 en de leiders
van beide elftallen uiteindelijk samen met de TC de beslissing over de samenstelling
van het 1e elftal.
4.2. ST Meisjes
De meisjeselftallen worden door de TC ingedeeld in overleg met de trainers en
begeleiders.
4.3. Selectiecriteria
De teams worden geselecteerd op leeftijd, kwaliteit en groepssamenstelling waarbij
het belangrijk is dat iedereen op het juiste niveau speelt en plezier heeft in het
voetballen.
4.4. Dispensatie
Dispensatie kan worden verleend op basis van fysieke argumenten, sociaal
emotionele argumenten, kwaliteit en beschikbare aantallen per leeftijdsgroep.
4.5. Vervroegd overgaan
Een jeugdspeler, waar het voor haar ontwikkeling goed zou zijn om vervroegd over
te gaan naar een hogere leeftijdscategorie, kan hiervoor in aanm erking komen mits
ouders en kind hier welwillend tegenover staan en na goedkeuring van de TC.
4.6. Terugplaatsen speler
Het uit het team plaatsen of terugzetten van een speelster naar een lager elftal
geschiedt alleen na goedkeuring van de TC en na goede onderbouwing en
communicatie met alle betrokken speelsters, eventueel ouders/verzorgers,
jeugdcommissie, trainers en leiders.
Criteria hiervoor zijn onder andere:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Speelster is te vaak afwezig bij trainingen en/of wedstrijden
Speler misdraagt zich
Door een langdurige blessure lange tijd afwezig zijn
Te vaak moeten afmelden door ziekte, school of werk
Als de speelster het zelf aangeeft
Speelster die kwaliteit te kort komt voor het team waar zij voor uit komt
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4.7. Lenen van speelsters
Mocht een team speelsters te kort komen dan kan er in principe geleend worden van
lagere teams. In deze gevallen zal er overleg plaatsvinden tussen de trainers en
begeleiders van beide teams. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de
leeftijden en de capaciteiten van de speelsters. Bij overlappende wedstrijdtijden zal
het niet mogelijk zijn om te lenen. De wedstrijd van de vragende partij komt dan te
vervallen.
Bij Vr1 geldt dat dit team altijd voldoende dames mee moet nemen en andere teams
verplicht zijn dames af te staan aan dit team indien dit noodzakelijk is. Dit zal altijd in
overleg moeten gaan tussen de hoofdtrainer van VR1 en de trainer en begeleider van
het team waar van geleend moet worden.
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5.

Keeperstraining

De intentie is dat iedere keeper één keer per week specifieke keeperstraining krijgt.
De TC draagt er zorg voor dat de keepsters binnen vv Beilen of cvv Fit Boys deze
training kunnen volgen. Bij voorkeur wordt er een keeperstrainer aangesteld voor
alle keepsters van de ST.

8

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2019-2020

6.

Takenpakket Technische Commissie

Algemene technische taken
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•
•
•
▪
▪
▪

Voert het technisch beleid uit
Neemt zitting in de stuurgroep op uitnodiging
Uitdragen van het beleidsplan naar trainers en begeleiders
Houdt het technisch beleidsplan up to date
Organiseert trainers voor de elftallen inclusief keeperstrainer
Organiseert de begeleiding voor de elftallen
Heeft regelmatig overleg als technische commissie
Bepaald de indeling van de speelsters in de juiste elftallen
Bepaald de klasse indeling van de elftallen
Bepaald dispensatie voor speelsters
Aanspreekpunt voor trainers en begeleiding
Doelstellingen vast leggen voor de verschillende elftallen
Betrekken van trainers en/of begeleiding over indeling van speelsters en
dispensatie van speelsters
Betrekken van trainers en/of begeleiding over klasse indeling
Heeft overleg over het functioneren van de trainer
Coördinatie wedstrijdzaken
kleding en materialen
Heeft overleg over het functioneren van de begeleiding
Werkt en denkt mee over werving van nieuwe speelsters
Levert een actieve bijdrage aan het leveren van het hoogst haalbare niveau
van speelsters en elftallen.

Opleiding en werving
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voert het technisch beleid uit
Heeft regelmatig overleg met de technische commissie
Ondersteunen van trainers ( trainingsvormen, train de trainer )
levert een actieve bijdrage aan het leveren van het hoogst haalbare niveau
van speelsters en elftallen
Organiseren van trainingsdagen voor het op peil houden van leden en het
werven van nieuwe leden
Denkt mee over trainers voor de verschillende elftallen
Denkt mee over de begeleiding voor de verschillende elftallen
Is aanspreekpunt voor trainers
Heeft overleg over het functioneren van de trainer
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Spelersgroep en beleving
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voert het technisch beleid uit
Heeft overleg met de technische commissie
Levert een actieve bijdrage aan het onderhouden van contact met speelsters
van Dames 1 en 2
Weet wat de beleving is van de speelsters groep en weet deze terug te
koppelen aan de technische commissie
Is aanspreekpunt voor de speelsters
Denkt mee voor trainers voor de elftallen
Denkt mee voor de begeleiding van de elftallen
Is aanspreekpunt voor trainers en begeleiders
Heeft overleg over het functioneren van de trainer
Heeft overleg over het functioneren van de begeleiding

Takenpakket Trainers en Keeperstrainer:
Hieronder wordt het algemeen takenpakket omschreven. In de doelstelling zal verder
worden omschreven wat er van de trainer en het elftal wordt verwacht.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samenwerken met een groep dames en/of meiden
Van individuen een team maken
Training verzorgen op niveau van de elftallen
Elftallen op voetbal technisch gebied op een hoger niveau brengen
Het enthousiast houden van de spelersgroep
Overleg met de technische commissie
Overleg met de begeleiding
Het organiseren van wedstrijden buiten de competitie en bekerwedstrijden om
( in overleg met de begeleiding)
Het verzetten van wedstrijden ( in overleg met begeleiding )
Opstelling verzorgen of delegeren naar de begeleiding
Met trainers overleggen en brainstormen om ideeën uit te wisselen over
trainingsvormen
Meedenken en meewerken voor werving van nieuwe leden
Overleg als trainer/begeleiding om dames/meiden mee te laten doen met
ander team
Meedenken met de technische commissie over indeling speelsters in elftallen
Meedenken met de technische commissie over indeling elftallen in klasses
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Takenpakket Begeleiding :
Hieronder wordt een algemeen takenpakket omschreven. In de doelstelling zal
verder worden omschreven wat er van de begeleider en het elftal wordt verwacht.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Samenwerken met een groep dames en/of meiden
Overleg met de technische commissie
Overleg met trainer en begeleiders
Het organiseren van wedstrijden buiten de competitie en bekerwedstrijden om
( in overleg met de trainer)
Het verplaatsen van wedstrijden ( in overleg met trainer )
Opstelling verzorgen van het elftal of delegeren naar de desbetreffende
trainer
Meedenken en werken over werving van nieuwe leden
Overleg als trainers/begeleiding om dames/meiden mee te laten doen met een
ander team
Meedenken met TC over indeling speelsters in elftallen
Meedenken met TC over indeling elftallen in klassen
Ontvangen van de scheidsrechter op wedstrijd dagen
Ontvangen van de tegenstander en zorgen dat ze in de juiste kleedkamer
komen en na de wedstrijd zorgen dat de eigen en de kleedkamer van de
tegenstander (veeg) schoon wordt achter wordt gelaten.
Het organiseren van vervoer naar uitwedstrijden. Dit bij voorkeur volgens een
vooraf opgesteld schema.
Het verzorgen van een assistent scheidsrechter voor eigen elftal
Zorgen dat de kleding tas mee wordt genomen en dat deze compleet blijft
Zorgt voor ballen en watertas tijdens de wedstrijd ( bij thuiswedstrijd ook de
wedstrijdbal )
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7.

Slotwoord:

Het zal voor alle Dames en meiden niet lukken om in het eerste elftal te kunnen
spelen, maar voor elk spelend lid geldt dat zij allemaal dezelfde kansen krijgen om zo
hoog mogelijk te kunnen spelen naar een ieders vermogen. Talenten mogen gezien
en ontwikkeld worden. Dit laatste is een belangrijk onderdeel om spelers
gemotiveerd te houden en hun talenten te kunnen ontwikkelen binnen de vereniging.
Voor namen en telefoonnummers verwijzen wij naar de volgende websites.
•
•
•

www.fitboysdames.nl
www.fitboys.nl
www.vvbeilen.nl

Medio 2018 zal ST Beilen/Fit Boys te vinden zijn via www.stbeilenfitboys.nl.

12

