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In 2008 heeft de jeugdcommissie van SV Delden het jeugdvoetbal beleidsplan opgesteld.
In 2014, na een periode waarin de jeugdafdeling enorm gegroeid is, is het plan kritisch geëvalueerd, 
waarna het beleidsplan is aangevuld en op enkele details is herzien.
De tweede versie van het jeugdvoetbal beleidsplan van SV Delden zag in maart 2015 het levenslicht.

Samenvatting jeugdvoetbal beleidsplan SV Delden

Het jeugdvoetbal beleidsplan moet gezien worden als een rode draad door de jeugdafdeling
van SV Delden.  Een brede basis  is  van groot  belang  voor  een voetbalclub,  een goede
jeugdopleiding is van essentieel belang voor het goed functioneren van de club.

In het  plan is nadrukkelijk  de aansluiting gezocht  bij  de algemene doelstellingen van SV
Delden. Voor de jeugd betekent dat onder andere:

 Verbetering doorstroming jeugd naar senioren (minder spelers die bij deze overstap
afhaken en stoppen met voetballen).

 Groeien naar een club die structureel kan voetballen met een C1, B1 en A1.
 Structurele versterking 1e elftal, vlaggenschip van SV Delden, onder het motto “wie de

jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Vanuit een analyse, waar zijn we als vereniging sterk en zwak in, en kijkend waar kansen en
bedreigingen  liggen,  is  de  vraag  beantwoord  hoe  we  de  kansen  kunnen  benutten  en
bedreigingen kunnen minimaliseren, gebruikmakend van onze sterke punten. Ook moeten
we  beoordelen  of  onze  zwakke  punten  ons  verhinderen  kansen  te  pakken,  dan  wel
bedreigingen af te wenden.

Allereerst  is  er  gekeken  naar  de  kwaliteit  van  de  voetbal  opleiding.  Plezier  maken  en
winnen gaan hand in hand bij SV Delden. In de 14 jaar durende jeugdopleiding is het zaak
dat  de individuele speler  ontwikkeld  wordt.  Dat  hij  of  zij  de techniek leert,  en het  inzicht
verwerft  om  goed  te  leren  voetballen.  Dit  alles  onder  leiding  van  een  bij  voorkeur
gediplomeerd trainer/coach en op het juiste, uitdagende niveau van de jeugdspeler. Daarbij
dient er aandacht te zijn hoe je voetballers coacht, hun motivatie bevordert, zowel individueel
als in teamverband. Eveneens moet er aandacht zijn voor de werving en opleiding van het
jeugdkader.

Vervolgens  is  er  aandacht  besteed  aan  het  selectiebeleid.  Selecteren  we  op  leeftijd,
kwaliteit en vanaf welke leeftijdscategorie doen we dat. Hoe zorgen we dat de aansluiting
van de junioren naar de senioren zo goed mogelijk verloopt. Tenslotte is er nagedacht hoe
we de ontwikkeling van de jeugdvoetballers structureel goed kunnen volgen.

Naast voetbal en training is er ook ruimte voor andere activiteiten om zo de spelers aan de
club  te  binden.  Denk  bijvoorbeeld  aan  start/slot  kampweekend,  schoolvoetbal,  vriendjes-
middag,  Mösbokaal,  winterstopactiviteiten,  minitoernooien  met  omliggende  verenigingen,
sinterklaasfeest, afsluiting met het eigen team.

Tenslotte is er nadrukkelijk aandacht besteed aan de  begeleiding van jeugdvoetballers.
Normen en waarden die we binnen de vereniging belangrijk  vinden zijn verwoord in  een
aantal gedragregels. Denk daarbij aan respect voor een ander, presteer naar kunnen, kom
afspraken na, informeer een ander en natuurlijk heb plezier in wat je doet!

De volledige tekst van het jeugdvoetbal beleidsplan is verkrijgbaar via de jeugdcommissie:
- voorzitter Erwin Zwijnenberg svdelden-erwin@kpnmail.nl 074-3762039
- secretaris Henk ter Hofsté secretaris-jeugd@svdelden.nl 074-3762539
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