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1. Welkom en vaststellen agenda Joris  19.30-19.40

2. Voorstellen nieuwe jeugd-coördinatoren 19.40 – 20.00
 Wie zijn het, en wat doen coordinatoren eigenlijk?
 Nieuwe contactgegevens: bijv. coordinatorJO7@hvch.nl
 Andere belangrijke contacten

3. Tussentijdse analyse Hoofd Opleidingen Emiel de Haan Emiel 20.00 – 20.15
 Hoe staan we er voor bij de jeugd van HVCH?
 Visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?
 Visie op training en (ontwikkeling van) trainers?

4. Scheidsrechterszaken Frans 20.15 – 20.25

5. Evaluatie opstart seizoen 2021 -2022 20.25 - 20.35

6. Afspraken Wedstrijdzaken Jeugd Noëlle / Maaike 20.35- 20.50

7. Wedstrijdsecretariaat / Hoofdleiders zaterdag Tieni / Jos 20.50 – 21.00

8. Facilitaire zaken Jeroen 21.00 -21.15

9. Overige mededelingen 21.15 – 21.20

10. Rondvraag en sluiting 21.20  - 21.30 
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1. Welkom en vaststellen agenda
Joris  19.30-19.40
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 Welkom aan leiders, trainers en andere vrijwilligers
 Fijn dat jullie er allemaal zijn.

 Zijn alle teams vertegenwoordigd?

 Hartelijk dank aan jullie allemaal!
 Zonder alle leiders en trainers wordt er niet gevoetbald!

 En we kunnen ook niet zonder al die andere (vaak onzichtbare) 
vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken!

 Extra dank voor veerkracht tijdens Corona

 SAMEN ZIJN WIJ HVCH
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2. Voorstellen nieuwe jeugd-coördinatoren
19.40 – 20.00

 Wie zijn het, en wat doen coordinatoren eigenlijk?

 Nieuwe contactgegevens: bijv. coordinatorJO7@hvch.nl

 Andere belangrijke contacten
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Wat Naam Rol E-mailadres

Mini’s/JO6 Margret Vogels Coördinator mini’s / JO6 Coordinatorenminis@hvch.nl

JO 7 Leteke Vos Coördinator JO7 coordinatorJO7@hvch.nl

JO 8 Leteke Vos Coördinator JO8 coordinatorJO8@hvch.nl

JO 9 Margretha de Haan Coördinator JO9 coordinatorJO9@hvch.nl

JO 10 Margretha de Haan Coördinator JO10 coordinatorJO10@hvch.nl

JO 11 Dennis Schafrat Coördinator JO11 coordinatorJO11@hvch.nl

JO 12 Dennis Schafrat Coördinator JO12 coordinatorJO12@hvch.nl

JO 13 Mark van Lanen Coördinator JO13 coordinatorJO13@hvch.nl

JO 14 Mark van Lanen Coördinator JO14 coordinatorJO14@hvch.nl

JO 15 Mark van Lanen Coördinator JO15 coordinatorJO15@hvch.nl

JO 17 Ton Megens & 
Erik van Nistelrooij

Coördinator JO17 coordinatorJO17@hvch.nl

JO 19 Ton Megens & 
Erik van Nistelrooij

Coördinator JO19 coordinatorJO19@hvch.nl

MO13 - MO17 Danique van Venrooij
Annemarie van Kessel

Coördinator Meisjes coordinatormeisjes@hvch.nl

Keepers Ruud Schuttel Coördinator keepers

HO Emiel de Haan Hoofd opleidingen hoofdopleiding@hvch.nl

Bestuur Joris Priem Bestuurslid Voetbalzaken voetbalzaken@hvch.nl 12-11-2021

Coördinatoren jeugd
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Even voorstellen: de jeugd-coördinatoren 
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Wat doen coördinatoren eigenlijk? Splitsing in rollen coördinatoren:

 Voetbaltechnische commissie: hier zoeken we nog enthousiaste leden voor!

 Coördinatoren; organisatie & communicatie:
 ‘Smeerolie’ tussen de teams onderling van een lichting,
 Eerste aanspreekpunt voor teamleiding,
 Communicatie-spil tussen Hoofd Opleiding / Bestuur richting de teams (leiding en 

spelers), 
 Communicatie-spil tussen Wedstrijdsecretariaat (bijv. oefenwedstrijden) en 

Ledenadministratie (wijzigingen) en teams, 
 Beslissingsbevoegd binnen de lichting (bijv. spelers lenen),
 Ondersteuning bij nieuwe team-indeling en nieuwe teamdag, 
 ‘Verstand van voetbal’ is niet noodzakelijk…

 Veranderingen tov vroegere coordinatorrol:
 Geen voetbaltechnische rol,
 Geen onderscheid tussen selectie- en niet-selectieteams!

12-11-20217

Coördinatoren Jeugd Voetbalzaken



 Nieuwe contactgegevens: bijv. coordinatorJO7@hvch.nl

 Andere belangrijke contacten voor leiders:

 ledenadministratie@hvch.nl voor alle wijzigingen in adressen en 
andere gegevens.  Beheerd door Dionne van de Wijgert.

 Wedstrijdzakenjeugdhvch@gmail.com voor alle zaken mbt planning 
van wedstrijden en wedstrijddagen. Beheerd door Noëlle/Maaike

 hoofdopleiding@hvch.nl e-mailadres van Emiel, in principe alleen 
voor voetbaltechnische zaken.

 vrijwilligers@hvch.nl voor alle vragen over vrijwilligersfuncties en 
activiteiten.

 blauwgras@hvch.nl als je input hebt voor ons mooie magazine. 12-11-2021
Concept Organisatieoverzicht HVCH 
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 HVCH Bestuur contacten:

 Voorzitter@hvch.nl Laurens Gloudemans

 Secretaris@hvch.nl Vacant

 Penningmeester@hvch.nl Rob van Aalst

 Vrijwilligersenorganisatie@hvch.nl Ricco Kokshoorn

 Facilitairezaken@hvch.nl Jeroen Verstegen

 Voetbalzaken@hvch.nl Joris Priem

12-11-2021
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3. Tussentijdse analyse Hoofd Opleidingen 
Emiel20.00 – 20.15

 Hoe staan we er voor bij de jeugd van HVCH?

 Visie op opleiden en ontwikkelen van (jonge) spelers?

 Visie op training en (ontwikkeling van) trainers?
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Jeugdopleiding HVCH

Het kind centraal



De weg naar succes

• 3e seizoen HVCH – evenwichtigere teams

• KVNB cursus – 10 trainers succesvol afgerond

• Techniektrainingen

• VTON

• Gemiddeld niveau onderbouw licht gestegen 
ondanks corona



3e seizoen HVCH

Positief:

• Meer enthousiast kader

• Veel goede oefenstof

• Groot potentieel jongens en meisjes

• Hoofdtrainers JO8 en JO9 – ondersteuning trainers

• Implementatie VTON

• Techniektrainingen

• Train de trainer avond

• Spelers trainen bij BVO

Te verbeteren:

• Beleid beter communiceren

• Voetbaltechnische Organisatie breder opbouwen



VTON
Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland

• Opgezet door oud betaald voetballers (o.a. Richard Elzinga (Heerenveen)

• Begeleiding en ondersteuning trainers 

• Leerlijnen per leeftijdscategorie

• Jaarplannen

• Foto’s van organisaties training

• Videofilmpjes uitvoering

• Middel, geen doel op zich



Komende jaren -> toekomst

Visie:
• Iedere jongen en meisje van 5 jaar met gezonde motoriek kun je alles leren

• Structureel rouleren trainers bij andere teams

• Extra trainingen (3x in de week, geboortemaand effect)

• Meer kader opleiden en begeleiden (in- en extern)

• Meer HVCH-jeugd en selectiespelers 1/2 betrokken laten zijn bij jeugdopleiding

• Trainersbijeenkomsten (structureel inbedden)

• Videoanalyse (loopt pilot)



4. Scheidsrechterszaken
Frans Wijnen  20.15 – 20.25

1.

12-11-2021HVCH Jeugdleidersbijeenkomst
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Graag aandacht voor: 

1. Pasjessysteem KNVB: zorg voor up-to-date FOTO en gegevens

2. Voorbeeldgedrag door leiders aub: 
respect voor scheidsrechter en tegenstanders 

3. Houd ook de ouders ‘onder controle’

4. Tekort aan scheidsrechters:

 Nieuwe kandidaten worden begeleid en gecoacht,

 Vrijwilligers-vergoeding door de club 

 En: fluiten / wedstrijden leiden is echt leuk, probeer het ook eens!

12-11-2021
Concept Organisatieoverzicht HVCH 
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5. Evaluatie opstart seizoen 2021 -2022 
20.25 - 20.35
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❑ + Nieuwe Teams Dag:  die blijft er in!

❑+ leiding voor alle teams ingevuld. Adresgegevens gecontroleerd. 

❑ - komend seizoen toch iets eerder: meer tijd voor KNVB inschrijvingen

❑- Afspraken Wedstrijdsecretariaat ook meenemen in ‘afspraken van ons 
team’

❑ + Veel tijd besteed aan gezamenlijke trainingen voor goede indeling

❑ + Veel afstemmingen in mei / juni tussen HO en trainers resp. 
teamleiding en coördinatoren (laatste zeker voor oudere jeugd)

❑ - soms onevenwichtige teams ontstaan door starre opstellingen / 
eisen van (jeugd)leden:

❑ Les 1: er wordt in de jeugd NIET meer invulling gegeven aan ‘vriendenteams’

❑ Les 2: consequent toepassen van Verenigingsbelang weegt zwaarder dan het 
teambelang, en het teambelang weer zwaarder dan het individueel belang

12-11-2021
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6. Afspraken Wedstrijdzaken Jeugd

Noëlle / Maaike 20.35- 20.50

12-11-2021HVCH Jeugdleidersbijeenkomst
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Eerst even voorstellen en wie doet wat:

 Noelle Putters: JO13 t/m JO19, MO17, G teams

 Maaike Egelmeer: JO7 t/m JO12, MO13

 Gezocht: enthousiaste collega’s voor de commissie!

Werkzaamheden bestaan uit:

 het inschrijven van de teams in sportlink, naar de KNVB

 het indelen van de velden en kleedkamers, toewijzen scheidsrechters

 het verzetten/verschuiven van wedstrijden

 het regelen van aangevraagde oefenwedstrijden

 inschrijven winterzaaltoernooi

12-11-2021
Concept Organisatieoverzicht HVCH 
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Belangrijke punten uit de werkafspraken:

 Wedstrijdzaken-app downloaden om standen door te geven, spelbegeleider en 

spelers in te vullen. Kun je er niet in? Geef dit door aan de ledenadministratie!

 Je gebruikt hiervoor dezelfde inloggegevens als bij voetbal.nl

 Ook voor teams t/m JO10 waarvan de uitslagen en standen niet worden 

gepubliceerd is dit nodig.

 de KNVB gebruikt deze gegevens om een goede indeling voor de nieuwe fase 

(4x per jaar) te maken.

12-11-2021
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Wedstrijden verzetten willen we minimaliseren!!

 Wijs ouders op de speeldagenkalender.

 Het is een teamsport en je team rekent op je.

 Indien een speler niet aanwezig kan zijn, vraag dan of een ouder dit minimaal vier weken van 

te voren doorgeeft.

 Je hebt dan als leider (of coördinator) tijd om een vervangende speler te vinden (uit een ander 

team).

 Mocht dit niet lukken, dient de coördinator drie weken voor de datum een verzoek in bij ons.

 Dan proberen wij de wedstrijd te verzetten. Let op: een tegenstander mag dit verzoek afkeuren.

 Te weinig spelers is geen gegronde reden. Mocht de tegenstander niet meewerken, blijf je zelf 

verantwoordelijk. Je zult dan toch moeten spelen, desnoods met minder spelers.

12-11-2021
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Oefenwedstrijden:

 Op zaterdagen dat je team niet staat ingedeeld door de KNVB, kunnen wij een 

oefenwedstrijd regelen. Altijd in overleg met de coördinator.

 Als je dit wilt, geef dit dan drie weken van te voren aan de coördinator door.

Dan is er voldoende tijd om een tegenstander te vinden.

 Doordeweeks tijdens de competitieperiode spelen we (in principe)

geen oefenwedstrijden thuis i.v.m. de bezetting van de kleedlokalen.

Uitwedstrijden mogen wel (na overleg met coördinator).

12-11-2021
Concept Organisatieoverzicht HVCH 

24

Jeugdleiders-bijeenkomst 8 nov 2021
wedstrijdzaken jeugd



Afgelastingen:

 Deze worden direct weergegeven in de voetbal.nl app, op onze website en 

doorgegeven aan de coördinator. Zij stellen de leider(s) op de hoogte via de app. 

Afgelastingen van vriendschappelijke wedstrijden zie je alleen op de HVCH site.

 Zorg dat je mobiel bereikbaar bent en licht je team z.s.m. in.

 Afgelastingen zullen door de KNVB op een ander tijdstip ingepland worden 

(indien mogelijk).

 Wedstrijden die door de KNVB worden verschoven naar een doordeweekse dag, 

worden gespeeld op maandag of woensdag.

 Bij afgelastingen kan er (in principe) ook niet getraind worden.

12-11-2021
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Scheidsrechters:

 We hebben een beperkt aantal scheidsrechters bij HVCH voor de elftallen, dus niet 

voor alle wedstrijden. De leiders van teams die geen scheidsrechter hebben, krijgen 

een mail van Wedstrijdzakenjeugdhvch (Noelle) op dinsdag- of woensdagavond.

 We maken geen afspraken met teams voor een vaste scheidsrechter.

 We rouleren hierin zoveel mogelijk, zodat niet altijd dezelfde teams zelf voor het 

fluiten moeten zorgen. We hebben hierbij ook te maken met tijdstippen dat een 

scheidsrechter beschikbaar is. Bij ziekte, blessure of calamiteiten kan een 

scheidsrechter op het laatste moment nog afzeggen.

 Scheidsrechters voor teams zijn er vanaf JO13.

 En: promoot het worden van scheidsrechter!

12-11-2021
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Opgeven toernooien of winterzaalvoetbal:

 Er zijn weer veel teams opgegeven voor het winterzaaltoernooi.

 Als je als team opgeeft hiervoor is het ook de bedoelingdat je dan ook echt 

aanwezig bent: er zitten kosten aan verbonden voor HVCH.

 Mensen van HVCH of de organiserende club zijn hierveel tijd mee kwijt om het 

allemaal rond te krijgen.

12-11-2021
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Opgeven toernooien of winterzaalvoetbal:

 Er zijn weer veel teams opgegeven voor het winterzaaltoernooi.

 Als je als team opgeeft hiervoor is het ook de bedoelingdat je dan ook echt 

aanwezig bent: er zitten kosten aan verbonden voor HVCH.

 Mensen van HVCH of de organiserende club zijn hierveel tijd mee kwijt om het 

allemaal rond te krijgen.
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Contactpersoon per team

 Wij hebben contactgegevens doorgekregen van elk team.

Mocht de verkeerde persoon aan een team gekoppeld zijn dan 

horen wij dat graag zodat dit aangepast kan worden. Er kan maar 1 

persoon aan een team als contactpersoon gekoppeld worden.
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7. Wedstrijdsecretariaat / Hoofdleiders zaterdag
Tieni / Tonnie / Jos 20.50 – 21.00
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Wedstrijdsecretariaat / Hoofdleiders:

 Zaterdagochtend: ‘Team Tonnie’

 Zaterdagmiddag: ‘Team Tieni &Toon’

 Totaalteam o.l.v. TJos van de Veerdonk

 Vragen of suggesties?

 Ben je ook een ‘T’, dan is dit jouw job!

 NB. Ook op zondag zoeken we vrijwilligers voor ontvangst 
gasten en scheidsrechters
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8. Facilitaire zaken 
Jeroen 21.00 -21.15
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Jeroen Verstegen
Bestuurslid facilitaire zaken HVCH

Jeugdleiders vergadering
Facilitaire zaken



Onderwerpen

 Robotmaaiers en opstelplaatsen goals

 Slechte gesteldheid veld 6

 Overige zaken



Robotmaaiers (1)

➢Robotmaaiers vast in de netten

 Arbo: Niet te tillen (80 kg) door 1 persoon

 Risico: vlijmscherpe mesjes op het veld

 Terugkerende hoge herstelkosten

 Herstel is niet bij te houden -> gaten in de netten blijven



Robotmaaiers (2)

 Extra communicatie naar trainers, leiders en spelers 

 Gedrag -> verantwoordelijkheid

 Handhaving:              +            = 

 Meer opstelplaatsen creëren 

 Markering opstelplaatsen verbeteren



Robotmaaiers: gewenste situatie (3)

Opstelplaats robotmaaiers
Bestaande opstelplaats goals (met stelconplaten en bord)            
Nieuwe opstelplaats goals (met stelconplaten en bord) 

Poort in hek 
maken voor 

doorgang. Ander 
bord toepassen.



Robotmaaiers: gewenste situatie (4)

Opstelplaats robotmaaiers
Bestaande opstelplaats goals (met stelconplaten en bord)            
Nieuwe opstelplaats goals (met stelconplaten en bord) 



Veld 6: slechte gesteldheid (1)

➢Trainingen (op alle trainingsvelden met gras) vaak 
afgelast



Veld 6: Oplossingen probleem (2)

 Als alleen veld 6 te slecht is en op veld 7, 8 en 9 wel 
getraind kan worden -> aangepast slecht weer schema, 
waarbij veld 6 ongemoeid blijft 

 Keepersgebied ontzien

 Oversteken naar veld 7, 8 en 9 vermijden ->

Er omheen lopen



Veld 6: Oplossingen probleem (3)

Opstelplaats robotmaaiers
Bestaande opstelplaats goals             
Ballenvanger veld6
Bestaande afrastering
Aanvullende afrastering



Overige zaken (1)

➢Afgelastingen -> vanaf ca. 17 uur op de site

➢Kantinezaken, beheer : Corine Maas

➢Coördinator kantinezaken: Ivo van den Hurk

➢Reserveringen ruimtes: aangeven bij 
kantinepersoneel



Overige zaken (2)

➢Materialen: 
 Hesjes, ballen, hoedjes

 Goals 

➢Sponsoring via Marcel Bonte (sponsoring@hvch.nl): 
 Tenues, trainingspakken etc.

➢Storingen, mankementen, ontbrekende spullen etc: 
Melden bij het wedstrijdsecretariaat of via Jos van 
Helvoirt en Marcel Bonte (1x per 2 [even] weken op 
maandag aanwezig) 



Facilitaire zaken:

 Kantine zaken: Corine Maas en Commissie olv Ivo van den Hurk

 Materialen en accommodatie: Jos van Helvoirt

 Sponsorkleding: Marcel Bonte

 Jos en Marcel zijn elke maandag van EVEN weken op maandag 19.00-20.30 aanwezig voor 
materialen, kleding en vragen.

 Veldbeheer: Eddie van der Stappen

 Eddie bepaalt of er een slechtweerschema nodig is:

 Standaard slechtweerschema: alleen veld 6 niet gebruiken. Alle teams kunnen trainen. Wel korter en 
mogelijk op andere plek en tijd. Check het schema!

 Extreem slechte omstandigheden: alleen trainen op kunstgras

 De robotmaaiers kunnen alleen werken als JULLIE MEEWERKEN: ruim doeltjes etc op!!!
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9. Overige mededelingen
21.15 – 21.20
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10. Rondvraag en sluiting
21.20  - 21.30 
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 VRAGEN ?

 Opmerkingen of vragen? 

Neem contact op met de coördinatoren of met 
voetbalzaken@hvch.nl
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