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1. EEN CLUB VOOR IEDEREEN 
In dit hoofdstuk worden de missie en visie van Swift’64 benoemd. Het vormt de leidraad bij het 
opstellen van doelstellingen en uitgangspunten voor prestatiegericht- en recreatievoetbal. 
Binnen het seniorenbeleidsplan staat het clubbelang ten alle tijden voorop. Daarin wordt een 
balans gezocht tussen prestatie en recreatie passend bij de missie en visie van de club. 
 

1.1 Missie 
Swift‘64 vervult een maatschappelijke rol voor al haar leden, voetbal zorgt voor sociale vorming 
en samenhang, is gezond, sportief en educatief. De overkoepelde missie die het fundament van 
de vereniging Swift‘64 vormt is dan ook het aanbieden van de sport voetbal voor iedereen die 
zich aan Swift‘64 wil binden. In de uitvoering van het beleid dient er een aanbod te zijn voor de 
recreatieve en de prestatieve leden. Swift’64 is een club voor iedereen. En Swift’64 is meer dan 
alleen voetbal. 
 

1.2 Visie 
Op prestatief niveau streeft het 1e elftal van Swift‘64 ernaar om jaarlijks om het kampioenschap 
te strijden in de 3e klasse. Het 2e elftal heeft naast de eigen prestatie ook een belangrijke rol in 
de opvang van en ondersteuning aan de doorstromende jeugdspelers. 
Op recreatief niveau wil Swift’64 blijven groeien in haar ledenaantal en haar maatschappelijke 
functie blijven uitvoeren. Vooral het aantal senioren elftallen is een punt van aandacht, het 
binden van jeugdleden aan de club speelt hierbij een belangrijke rol. Binnen de organisatie van 
het seniorenvoetbal van Swift’64 werkt iedereen volgens het seniorenbeleidsplan. Dit plan biedt 
een handvat in processen en procedures gedurende het seizoen. 

2. DOELSTELLINGEN PRESTATIEGERICHT VOETBAL 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van het prestatiegerichte voetbal benoemd. 
Prestatiegericht voetbal wordt gespeeld door Swift‘64 1, Swift‘64 2 en Dames 1. 
 

2.1 Swift‘64 1 
De doelstelling van het 1e elftal bestaat uit het jaarlijks strijden om het kampioenschap in de 3e 

Klasse. Om dit te behalen is een structurele doorstroming van 1 a  2 JO19 spelers naar het 1e 

elftal als subdoel gesteld. 
 

2.2 Swift‘64 2 
De doelstelling van het 2e elftal bestaat uit het jaarlijks strijden om het kampioenschap in de 
Reserve 3e Klasse. Uiteindelijk dient het 2e elftal door te groeien naar de Reserve 2e Klasse, om 
zo meer aansluiting te krijgen met het 1e elftal. Daarnaast speelt het 2e elftal een belangrijke 
rol in de opvang van, en ondersteuning aan, doorstromende JO19 spelers. 
 

2.3 Swift‘64 Dames 1 
Swift‘64 heeft als doelstelling om komende beleidsperiode Swift‘64 Dames 1 in te richten als een 
prestatief elftal, met een Dames 2 om de recreatieve damesleden te faciliteren. Het beleid 
rondom Swift‘64 Dames 1 en 2 is in ontwikkeling en wordt daarom op dit moment buiten 
beschouwing gelaten in het seniorenbeleidsplan. 
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3. DOELSTELLINGEN RECREATIEF VOETBAL 
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen voor het recreatie voetbal benoemd. Recreatief 
voetbal wordt gespeeld door Swift‘64 3, Swift‘64 4, Swift‘64 5 en 45+. 
 

3.1 Klasse indeling recreatieve teams 
De teams die recreatief voetbal spelen hebben geen specifieke prestatiegerichte doelstellingen. 
De teams spelen op een niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende elftal. Dit valt 
of staat met de samenstelling van de teams en kan dus per seizoen sterk verschillen. Elke speler 
moet op zijn niveau het voetbalspel kunnen beoefenen, waarbij continu plezier in het voetballen 
en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. Basisvoorwaarde is het hebben van 
brede selecties. In hoofdstuk 5 wordt dit onderwerp verder besproken.  
Voor de oudere senioren die graag nog actief op het veld bezig willen zijn is er het 45+ voetbal 
op donderdagavond. 
 

4. SELECTIEVOETBAL 
In dit hoofdstuk wordt het belang van selectievoetbal besproken. Daarbij wordt de clubcultuur 
ten alle tijden in acht genomen. 
 

4.1 Swift‘64 1 
De prestaties van Swift‘64 1 zijn medebepalend voor de sfeer binnen de vereniging en het 
gezicht van de vereniging naar buiten. Met betrekking tot het prestatievoetbal vormt Swift‘64 1 
dan ook de belangrijkste groep. Binnen dit elftal dient er gestreefd te worden naar een zo hoog 
mogelijk voetbalniveau, waarbij prestatie centraal staat. Hiervoor dient een goede en brede 
selectie als fundament. Het kwalitatief op peil houden en/of verbeteren van het prestatieniveau 
van de selectie is een continu aandachtspunt. Dit dient zoveel mogelijk ondersteund te worden 
door een goede en structurele organisatie binnen Swift‘64. Doorstroom van getalenteerde 
(jeugd)spelers uit eigen gelederen is een belangrijk doel. 
 

4.2 Spelers van buitenaf 
Spelers van buitenaf die graag (selectievoetbal) binnen Swift‘64 willen spelen zijn welkom. Wel 

dient dit altijd via de seniorencoo rdinator (namens de technische commissie) te lopen. Voor 

Swift‘64 1 geldt hierbij een maximum van 4. Op deze manier waakt Swift‘64 over de clubcultuur 
en de doorstroom van eigen jeugdspelers. Spelers van buitenaf hebben eerst een gesprek met de 

seniorencoo rdinator waarin de clubcultuur en het seniorenbeleid wordt uitgelegd. Bij een 

technische keuze tussen een speler van buitenaf en een eigen (jeugd)speler, zal er altijd voor de 
langer termijn gekozen worden en dus voor de eigen (jeugd)spelers.  
De technische commissie is eindverantwoordelijk voor het technisch beleid en bewaakt het 
bovenstaande. 
  

5. TEAMSAMENSTELLINGEN 
In dit hoofdstuk worden de aantallen per team besproken. Aantallen kunnen afhankelijk zijn van 
de situatie die geldt voor dat specifieke seizoen. Het onderstaande dient als leidraad te worden 

genomen. De technische commissie kan, in overleg met de seniorencoo rdinator / coo rdinatoren, 

hier van afwijken. 
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5.1 Selectie elftallen 
Swift‘64 1 bestaat uit maximaal 18 veldspelers en 2 keepers, Swift‘64 2 bestaat uit maximaal 16 

veldspelers en e e n keeper. Het 2e elftal is een prestatiegericht opleidingselftal voor het 1e 

elftal. Dit team is daarom een mix van jeugdige talenten die prestatiegericht willen voetballen, 

aangevuld met een kern van meer ervaren spelers. De seniorencoo rdinator bewaakt, namens de 

technische commissie, de balans. Doel hierbij is jonge spelers op te leiden, op het hoogst 
haalbare niveau, voor het eerste team. 

Om een kern van ervaren spelers te cree ren hanteren we als leidraad dat spelers die zonder 

bijzondere reden stoppen in Swift‘64 1 afvloeien naar Swift‘64 2. In het seizoen da a r op volgend 

worden zij eventueel, in samenspraak met de seniorencoo rdinator, geplaatst in een recreatief 

elftal. De seniorencoo rdinator zal in alle gevallen met deze spelers in gesprek gaan om dit 

proces te bespreken. 
 

5.2 Recreatieve elftallen 
De recreatieve elftallen bestaan uit minimaal 16 en maximaal 22 spelers. Dit is inclusief de 

keeper. De seniorencoo rdinator is, namens de technische commissie, eindverantwoordelijk voor 

de teamindeling. 

6. WEDSTRIJDEN 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie rondom wedstrijden besproken. Hierin wordt het 
verenigingsbelang afgewogen tegen het prestatieve belang van de selectie elftallen. 
 

6.1 Selectie elftallen 
Voor de wedstrijd op zaterdag worden er voor Swift‘64 1 11 basisspelers en maximaal 4 
wisselspelers + (indien mogelijk) een reservekeeper aangewezen, waarbij de voorkeur uitgaat 
naar 3 wisselspelers. De niet voor Swift‘64 1 geselecteerde spelers spelen in Swift‘64 2. In alle 
gevallen is er technisch en tactisch overleg tussen de hoofdtrainer van Swift‘64 1 en 
hoofdtrainer van Swift‘64 2. Voor het te spelen spelsysteem (welke aansluit bij de spelprincipes 
uit het technisch beleidsplan) en op te stellen spelers is de trainer van het tweede elftal 
eindverantwoordelijk. 
Voor de wedstrijd op zaterdag worden er voor Swift‘64 2 11 basisspelers en maximaal 5 
wisselspelers + (eventueel) een reservekeeper aangewezen.  
De niet voor Swift‘64 2 geselecteerde spelers spelen in de daaropvolgende recreatieve elftallen, 
beginnend bij Swift‘64 3. Uitgangspunt is dat de spelers die doorschuiven zoveel mogelijk 
verdeeld worden per elftal, met een maximum van 2 tenzij anders bepaald wordt tijdens het 
seniorenoverleg. Voor het te spelen spelsysteem en de op te stellen spelers is de trainer van het 
desbetreffende elftal verantwoordelijk. Spelers die gevraagd worden door, of gedwongen 
worden doorgeschoven naar recreatieve elftallen spelen minimaal 45 minuten. 
 

6.2 Recreatieve elftallen 
De recreatieve elftallen spelen zo veel mogelijk met een vaste groep. Voor deze elftallen geldt 
dat zij minimaal met 11 basisspelers en 2 wissels de wedstrijden aanvangen. Indien er bij de 
selectie elftallen een tekort aan spelers zal zijn, kan er een beroep op spelers uit de 
recreatieteams worden gedaan. De desbetreffende begeleiding zal dan in verenigingsbelang 
spelers moeten afstaan. 
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6.3 Aanvangstijden 
Swift‘64 1 speelt de thuiswedstrijden op zaterdag om 15.00 of 14:30 en Swift‘64 2 om 12:30. 
Swift‘64 JO19-1 speelt de thuiswedstrijden op zaterdag om 12:45.  
De aanvangstijden worden per seizoen in overleg opnieuw bepaald. 
De thuiswedstrijden van de overige selectie elftallen worden om 14:30 gespeeld, zolang de 
veldbezetting dit toelaat. 
  

7. TRAININGEN 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie rondom trainingen besproken. Het beleid hierin heeft 
vooral betrekking op de selectie elftallen. 
 

7.1 Trainingen van de selectie 
Alle spelers van Swift‘64 1 en Swift‘64 2 zijn verplicht om de trainingen conform het opgestelde 
trainingsschema van de (hoofd)trainer te volgen. Daar waar dit om werk of studie structureel 
niet mogelijk is zal met deze speler in overleg met de trainer naar een alternatief gezocht 
worden. De speler dient hier zelf verantwoordelijkheid en initiatief in te nemen. De trainingen 
van Swift‘64 1 en Swift‘64 2 vinden plaats op het kunstgras op dinsdag- en donderdagavond om 
20:15. De trainers van de selectie elftallen hebben overleg over de verdeling van het veld. 
Beide teams dienen minimaal 12 spelers te hebben. Indien een elftal onder dit aantal komt, 
wordt het elftal door het andere elftal aangevuld of wordt er samen getraind. Op de 
donderdagen wordt er zoveel mogelijk getraind met de groep die zaterdag met elkaar speelt. 
Een goede afstemming tussen de trainers van Swift‘64 1 en Swift‘64 2 is hierbij een vereiste. 
 

7.2 Trainingen van recreatieve elftallen 
De trainingen van de overige recreatieve elftallen vinden plaats op het trainingsveld en veld 3 op 
(eventueel dinsdag-) en donderdagavond om 20:15. Vanwege de beperkte capaciteit wordt er 
per toerbeurt gebruik gemaakt van het pannaveld. Omdat veld 3 een wedstrijdveld is mag er 
niet in de 16-meter gebieden getraind worden en zullen de trainingen bij slechte 
weersomstandigheden sneller afgelast worden. 

8. SELECTIECRITERIA 
In dit hoofdstuk wordt de selectiecriteria benoemd voor de spelers van Swift‘64 1 en Swift‘64 2. 
 

8.1 Selectiespelers 
Het selecteren van spelers voor Swift‘64 1 is de verantwoordelijkheid van de hoofdtrainer. De 
technische commissie heeft het recht om vanuit verenigingsbelang in te grijpen. Belangrijk 
aspect hierbij is de lokale uitstraling en binding. Bij nagenoeg gelijkwaardige kwaliteit is er een 
voorkeur voor eigen spelers en vervolgens voor spelers uit de regio. Bij een gering 
kwaliteitsverschil zal ook een eigen jongere speler de voorkeur hebben boven een oudere speler 
uit de regio. Het belang van de vereniging staat hierin voorop. 
Het selecteren bij tweede team vindt plaats op basis van twee criteria: kwaliteit en motivatie. 
Hierbij heeft de kwaliteit betrekking op technische, tactische, mentale en fysieke kwaliteiten 
evenals op trainingsintensiteit. Het selecteren van spelers voor Swift‘64 2 gebeurt in overleg 
tussen de trainers van Swift‘64 1 en 2, de seniorencoördinator en de technische commissie. 
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9. WISSELBELEID 
In dit hoofdstuk wordt het wisselbeleid besproken. In lijn met de visie, het behoud en de 
tevredenheid van leden, is het belangrijk om dit af te kaderen en te bewaken. 
 

9.1 Algemeen wisselbeleid 
Spelers ontwikkelen zich door te spelen en halen plezier uit spelen. Daarom mag een speler 
nooit meer dan twee wedstrijden achter elkaar wissel zitten, tenzij dit in overleg met de 
desbetreffende spelers is. Deze afspraak geldt voor alle seniorenteams, de verantwoordelijkheid 
van de uitvoering hiervan ligt bij de trainers. 

10. DOORSTROMING JO19 SPELERS 
In dit hoofdstuk wordt de doorstroming van JO19 spelers besproken. Jeugdspelers die zich in de 
jeugd zodanig ontwikkelen dat ze in hun huidige team als uitgeleerd worden beschouwd, moeten 
nieuwe leerkansen worden aangeboden op een hoger niveau met meer weerstand. Aan de 
andere kant dient de drempel om seniorenvoetbal te gaan spelen voor de recreatieve JO19 
spelers zo laag mogelijk worden gemaakt. 
 

10.1 Swift‘64 O23 
Swift‘64 O23 is een elftal dat een podium biedt aan talentvolle O23 spelers. Dit elftal speelt 
minimaal 6 oefenwedstrijden per jaar en bestaat uit spelers uit Swift‘64 1, Swift‘64 2 en 
Swift’64 JO19-1 +JO17-1. De technische commissie bepaalt jaarlijks de organisatorische invulling 
rondom Swift‘64 O23. 
 

10.2 Overgang JO19 spelers naar senioren 
Bij de overgang van JO19 spelers naar de senioren wordt er onderscheid gemaakt in drie 
groepen: 
• Spelers die aangemerkt worden als talenten en binnen de JO19 als uitgeleerd worden 
beschouw 
• Spelers die aangeven prestatiegericht voetbal te willen spelen 

• Spelers die aangeven recreatief voetbal te willen spelen 
 
10.2.1 Talentvolle jeugdspelers 
Voor de winterstop komen de technische commissie, waaronder de seniorencoördinator, de 
trainer van Swift‘64 JO19-1 en de trainers Swift‘64 1 en Swift‘64 2 bijeen om te bepalen of, en 
zo ja welke, spelers van JO19-1 na de winterstop meetrainen met Swift‘64 1 of Swift‘64 2.  
Het betreft een extra training naast de twee trainingen met de JO19-1. Het kan dus niet zo zijn 
dat de speler een eigen training laat schieten, omdat hij de trainen met Swift‘64 1 of Swift‘64 2 
leuker vindt. 
 
10.2.2 Prestatiegerichte jeugdspelers 

Na de winterstop plannen de technisch coo rdinator en de trainer van de JO19 gesprekken met de 

tweedejaars JO19 spelers om in kaart te brengen welke jeugdspelers voor prestatiegericht 
voetbal willen gaan en welke spelers liever recreatief voetbal willen gaan spelen. In een een-op-
een gesprek wordt een eerlijk advies gegeven door de betrokkenen. De spelers, die aangeven 
prestatiegericht voetbal te willen gaan spelen, trainen, met maximaal 2 spelers tegelijk, vanaf 
maart mee met de Swift‘64 2. Dit betreft een extra training naast de twee trainingen met de 
JO19-1. Door deze kennismakingsperiode kan een beter beeld worden geschetst bij aanvang van 
het nieuwe seizoen en maken de spelers kennis met het spelniveau van Swift‘64 2. 
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10.2.3 Recreatieve jeugdspelers 
Indien jeugdspelers aangeven in de senioren recreatief te willen gaan voetballen bestaat er 
eveneens een mogelijkheid om mee te trainen met de recreatieve senioren elftallen. Bij een 

spelerstekort op de zaterdag bij e e n van de recreatieve elftallen worden, indien Swift‘64 2 niet 

of onvoldoende kan leveren, de spelers die aangeven graag recreatief te willen gaan spelen 
benaderd om mee te spelen. 

11. BASISAFSPRAKEN SELECTIESPELERS 
In dit hoofdstuk worden de basisafspraken voor selectiespelers besproken. Als men kiest voor 
selectievoetbal, dan wordt er ook gekozen voor de plichten van een selectiespeler.  
 
Onderstaande afspraken betreffen de basisafspraken vanuit Swift‘64. 

 Zowel op trainingsdagen als op de wedstrijddagen dient iedere selectiespeler op tijd 
aanwezig te zijn in de kleedkamer of bestuurskamer. Op tijd houdt in: minimaal een 
kwartier voor aanvang van de training en anderhalf uur voor aanvang van een wedstrijd. 

 Afmelden voor een training of wedstrijd gebeurt ruim van tevoren bij de hoofdtrainer met 
een gegronde reden. Dit dient telefonisch te gebeuren. Bij geen gehoor wordt de voicemail 

ingesproken en/of de teammanager en/of assistenttrainer gei nformeerd. 

 Er wordt door selectiespelers niet deelgenomen aan zaalvoetbalcompetities en/of 
zaalvoetbalevenementen als hiervoor geen toestemming is gegeven door de hoofdtrainer. 

 Na de wedstrijd direct eerst gezamenlijk de kleedkamer in. Samen feesten, samen rouwen. 

 Elke week zullen er twee selectiespelers worden aangewezen voor corveedienst. Dit houdt 
in dat de kleedkamer schoon moet zijn en dat de trainingsmaterialen op orde zijn. 

 Op donderdagavond en zaterdagmiddag na een gespeelde thuiswedstrijd is het voor alle 
selectiespelers verplicht om je gezicht te laten zien in de kantine van Swift‘64. 

 Er wordt in partij- en positiespellen door alle selectiespelers getraind met 
scheenbeschermers. 

 Douchen na elke training of wedstrijd is verplicht voor alle selectiespelers. 

 Selectiespelers dragen op wedstrijddagen, voor aanvang van de wedstrijd, het trainingspak 
dat beschikbaar wordt gesteld door Swift‘64 en de sponsor. 

 Van selectiespelers wordt een proactieve inzet als vrijwilliger binnen de vereniging 
verwacht. 

 Toon respect richting medespelers, (hoofd)trainer, assistenten (teammanager, leider, 
assistent trainer, grensrechter, materiaalman, verzorg(st)er), bestuursleden, 
scheidsrechter, tegenstanders en publiek. Gedraag je naar de normen en waarden die van 
toepassing zijn binnen onze Swift‘64. 

  

12. TECHNISCHE STRUCTUUR EN OVERLEGSITUATIES 
In dit hoofdstuk wordt de technische structuur en de overlegsituaties bij de senioren besproken. 
In bijlage 1 zijn de taken en verantwoordelijkheden van de onderstaande functies opgenomen. 
De volgende functies worden hierin beschreven: 

 Voorzitter technische commissie 

 Seniorencoo rdinator 

 Hoofdtrainer Swift‘64 1 

 Trainer Swift‘64 2 

 Keeperstrainer 
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 Teammanager 
 

12.1 Overlegsituaties 
Gedurende het seizoen vinden er diverse overleggen in diverse samenstellingen plaats. Deze zijn 
noodzakelijk om de gerichte aanpak conform dit seniorenbeleidplan te kunnen bewaken. 

 De centrale commissie (bestaande uit de voorzitter technische commissie, een algemeen lid 

van de technische commissie, voorzitter jeugdcommissie en de seniorencoo rdinator) hebben 

e e n keer per maand overleg om o.a. de clubafspraken van het technisch jeugdbeleidsplan 

en het seniorenbeleidsplan te bewaken. 

 De hoofdtrainer, trainer en teammanagers van Swift‘64 1 en Swift‘64 2 hebben e e n keer per 

week overleg om voetbaltechnische, voetbaltactische en organisatorische zaken te 
bespreken. 

 De seniorencoo rdinator organiseert op donderdagavond, voorafgaand aan 

zaterdagwedstrijden, een overleg met alle teammanagers en/of trainers om de 
wedstrijdselecties te delen en eventueel te bespreken. 

 De seniorencoo rdinator plant twee keer per jaar een evaluatiegesprek in met de 

Hoofdtrainer en trainer van Swift‘64 1 en 2. 

 De voorzitter technische commissie en de voorzitter plannen in januari een 
contractbespreking met de Hoofdtrainer van Swift‘64 1 en de trainer van Swift‘64 2. 

 Voor de winterstop komende technische commissie, de seniorencoo rdinator, de trainer van 

Swift‘64 JO19-1, de hoofdtrainer Swift‘64 1 en de trainer van Swift‘64 2 bijeen om te 
bepalen of, en zo ja welke, spelers van JO19-1 na de winterstop meetrainen met Swift‘64 1 
of Swift‘64 2. 

 De seniorencoo rdinator plant in augustus en december een bijeenkomst met de spelersraden 

van Swift‘64 1 en Swift‘64 2. 

13. GESCHILLEN 
In dit hoofdstuk wordt besproken hoe men dient om te gaan met geschillen. Bij geschillen waar 
geen consensus wordt verkregen beslist het bestuur van Swift‘64 Voetbal 
 
13.1 Omgang met geschillen 
Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden bij voorkeur opgelost in samenspraak met 
de (hoofd)trainer en de teammanager. Meningsverschillen over het technisch beleid binnen de 
gestelde kaders tussen speler en (hoofd)trainer worden in samenspraak met de teammanager te 
opgelost. Geschillen die het technisch beleid overstijgen - bijvoorbeeld discriminatie, 
intimidatie of geschillen die de club schade kunnen toebrengen, worden door de voorzitter van 
technische commissie geagendeerd in het bestuur van Swift‘64. 
  

14. JAARPLANNING 
 

WAT WANNEER WIE 

Monitoren van de samenstelling van Swift‘64 1 + Swift‘64 2 Juni / Juli VZ TC + SC 

Monitoren van de wedstrijden voor Swift‘64 O.23 Augustus SC 
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Opstellen jaarplanning senioren voetbal Augustus VZ TC 

Eerste bijeenkomst spelersraad Swift‘64 1 Augustus SC 

Eerste bijeenkomst spelersraad Swift‘64 2 Augustus SC 

Evaluatie gesprek Hoofdtrainer Swift‘64 1 

 

December VZ TC + SC 

Evaluatie gesprek Hoofdtrainer Swift‘64 2 

 

December VZ TC + SC 

Afspraken meetrainen talentvolle JO19-1 spelers December S     .   
    rdinator 

Intake gesprekken doorstromende JO19 spelers 

 

December  .       rdinator 

Tweede bijeenkomst spelersraad Swift‘64 1 

 

December SC 

Tweede bijeenkomst spelersraad Swift‘64 2 

 

December SC 

Contract bespreking Hoofdtrainer Swift‘64 1 

 

Januari VZ TC + VZ 
Swift‘64 

Contract bespreking trainer Swift‘64 2 

 

Januari VZ TC + VZ 
Swift‘64 

Aanstellen Hoofdtrainer Swift‘64 1 Februari VZ TC + VZ 
Swift‘64 

Aanstellen trainer Swift‘64 2 Februari VZ TC + VZ 
Swift‘64 

  i  nterende gesprekken overige stafleden Swift‘64 1 en 2 Februari VZ TC + SC 

Afspraken meetrainen tweedejaars JO19 spelers 

 

Februari S     .   
    rdinator 

Opstellen concept teamindeling nieuw seizoen 

 

Maart VZ TC + SC 

Inventarisatie behoeftes (aantal teams, indeling, etc.) 
 

April VZ TC + SC 

Bekendmaken teamindelingen Mei SC 

 

BIJLAGE 1: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Voorzitter technische commissie (binnen het senioren voetbal) 

 Binnen het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het 
seniorenbeleid 

 Jaarlijks evalueren van het seniorenbeleid 
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 Jaarlijks inventariseren van de wensen ter attentie van het aantal teams, competitie 
indeling en aanvangstijden 

 Bespreken en oplossen van eventuele geschillen van voetbaltechnische aard 

 Opstellen en bewaken van een jaarplanning voor het senioren voetbal 

 Opstellen van een begroting met betrekking tot trainerslasten en materialen 

 Periodiek evalueren van en met de hoofdtrainer van Swift‘64 1 en de trainer van Swift’64 2 
in combinatie met het opstellen van een advies naar het bestuur van Swift‘64 in 

samenspraak met de seniorencoo rdinator 

 Periodiek formeel overleg met: 
- Het bestuur van Swift‘64 

- Seniorencoo rdinator 

- Technisch coo rdinator 

- Hoofdtrainer Swift‘64 1 (i.c.m. seniorencoo rdinator) 

- Trainer Swift‘64 2 (i.c.m. seniorencoo rdinator) 

 
 

Seniorencoo  rdinator 

 Controleert en bewaakt namens de technische commissie de uitvoering van het 
seniorenbeleid 

 Is in eerste instantie verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van de 
recreatieve seniorenelftallen (en bewaakt de samenstelling van de prestatie elftallen) 
conform het seniorenbeleid 

 Coo rdineert de vastgestelde overlegsituaties en leidt deze waar nodig 

 Draagt er zorg voor dat de technische commissie gedurende het seizoen wordt ingelicht 
omtrent de gang van zaken binnen de verschillende senioren elftallen 

 Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij overlegsituaties met de technische commissie 

 Heeft een coo rdinerende taak bij werving seniorencommissieleden en stimuleert deze waar 

nodig 

 Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers.  

 Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich en escaleert tijdig naar de technische 
commissie en het bestuur 

  
Hoofdtrainer Swift‘64 1 

 Geeft mede uitvoering aan het seniorenbeleidsplan Swift‘64 Voetbal 

 Conformeert zich aan de doelstellingen en het seniorenbeleid van Swift‘64  

 Is verantwoordelijk voor en verzorgt de trainingen van Swift‘64 1 

 Stemt de inhoud van de trainingen af op het niveau van de spelersgroep 

 De hoofdtrainer/coach is eindverantwoordelijk voor de training van Swift‘64 1 en de tot de 
selectie behorende keepers, daarbij gesteund door (eventueel) een assistent-trainer en/of 
keeperstrainer 

 Coacht alle wedstrijden van Swift‘64 1 

 Communiceert in een wekelijks overleg met de trainer van Swift‘64 2 over 

voetbaltechnische en tactische zaken en koppelt dit terug aan de seniorencoo rdinator 

 Is in eerste instantie verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van Swift‘64 1 
en Swift’64 2. Het samenstellen van Swift‘64 2 gaat in nauw overleg met de trainer van 
Swift‘64 2 
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 Adviseert - en overlegt met de trainer/coach van Swift‘64 2 over spelers die om bepaalde 
redenen (al dan niet structureel) mee moeten spelen met Swift‘64 2 

 Is via de technische commissie nauw betrokken bij de overgang van JO17 / JO19 spelers 
naar de senioren 

 Periodiek formeel overleg met: 

- Seniorencoo rdinator 

-  Assistent-trainer en/of keeperstrainer 
- Teammanager 
- Voorzitter technische commissie i.c.m. voorzitter Swift‘64 
- Trainer Swift‘64 2 

 
Trainer Swift‘64 2 

 Geeft mede uitvoering aan het seniorenbeleidsplan Swift‘64 Voetbal 

 Conformeert zich aan de doelstellingen en het seniorenbeleid van Swift‘64 

 Is verantwoordelijk voor - en verzorgd de trainingen van Swift‘64 2 

 Stemt de inhoud van de trainingen af op het niveau van de spelersgroep 

 Is eindverantwoordelijk voor de training van Swift‘64 2, daarbij eventueel gesteund door 
een assistent-trainer en/of keeperstrainer 

 Coacht alle wedstrijden van Swift‘64 2 

 Communiceert in een wekelijks overleg met de Hoofdtrainer van Swift‘64 1 over voetbal 

technische / tactische zaken en koppelt dit terug aan de seniorencoo rdinator 

 Mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van Swift‘64 2 

 Adviseert - en overlegt met de trainers/coaches van recreatieve elftallen over spelers die 
om bepaalde redenen (al dan niet structureel) mee moeten spelen met een lager elftal 

 Is via de technische commissie nauw betrokken bij de overgang van JO17 / JO19 spelers 
naar de senioren 

 Periodiek formeel overleg met: 

- Senioren Coo rdinator 

- Assistent-trainer en/of Keeperstrainer 
- Teammanager 
- Voorzitter Technische Commissie i.c.m. Voorzitter Swift‘64 
- Hoofdtrainer Swift‘64 1 

  
Keeperstrainer 

 Beschikt over ruime theoriekennis en keeperservaring 

 Helpt de seniorenkeepers zich verder te ontwikkelen op individueel niveau 

 Draagt op verantwoorde wijze zijn kennis en ervaring over op de seniorenkeepers 

 Geven hun trainingen vorm op basis van plezier, ontwikkeling en prestatie van de 
seniorenkeepers 

 Stelt zich ten doel de keepers optimaal te ondersteunen, zowel hun positie binnen het team 
maar ook zeker op individueel niveau 

 Periodiek formeel overleg met: 

- Seniorencoo rdinator 

- Hoofdtrainer 
 
Teammanager 

 Contactpersoon voor de spelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische 
aangelegenheden 

 Het beheren van door de vereniging beschikbaar gestelde materialen 
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 Het beheren of laten beheren van waardevolle spullen 

 Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken) 

 Eventueel planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding 

 Planning maken voor de corvee werkzaamheden 

 Eindverantwoordelijk voor het verzorgd achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- als 
thuiswedstrijden 

 Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander 

 Het correct invullen van de wedstrijdformulieren 

 Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel (en alleen indien noodzakelijk) als 
assistent-scheidsrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren 

 Het stimuleren en er op toezien dat spelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, 
medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct 
gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen 
nemen 

 In overleg met de (hoofd)trainer er op toezien dat de corvee werkzaamheden goed worden 
uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht 

 Het oppakken van overige (niet voetbal technische aangelegenheden) organisatorische 
zaken, zoals bijvoorbeeld een spelerspot en het organiseren/delegeren van 
nevenactiviteiten 

 Periodiek formeel overleg met: 

- Seniorencoo rdinator 

- (hoofd)trainer 
- Teammanagers overige senioren elftallen 

  

BIJLAGE 2: PROTOCOL OEFENWEDSTRIJDEN PLANNEN 
 Oefenwedstrijden door de weeks worden in principe altijd op veld 3 gespeeld, zodat de 

reguliere trainingen plaats kunnen blijven vinden.  

 Indien er niet op veld 3 gespeeld kan worden dient er een verzoek te worden ingediend bij 

de technisch coo rdinator. Deze besluit of de oefenwedstrijd eventueel op het kunstgras 

gespeeld kan worden 

 Oefenwedstrijden worden bij voorkeur gepland op dinsdagen of woensdagen en niet op 
donderdagavond 

 Tijdens het hele proces (van initiatie tot aan de daadwerkelijke wedstrijd) wordt de 
wedstrijdsecretaris in de communicatie meegenomen 

 Bij een afgelasting van het grasveld komt de oefenwedstrijd te vervallen, de trainingen op 
kunstgras gaan dan wel door 

  


