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1.  Voorwoord. 

Voor u ligt de beleidsnotitie Vrouwen aan de bal. Dit is het beleidsplan voor 

het meisjes- en vrouwenvoetbal, zoals het Hoofdbestuur van S.C. Stiens dit voor 

de komende jaren voor ogen heeft, te beginnen in het seizoen 2019-2020. 

Tot nu toe werd er door verschillende meisjes en vrouwenteams  bij S.C. Stiens 

gevoetbald, ongetwijfeld met veel plezier en ondersteund door de nodige 

goedwillende vrijwilligers. Deze specifieke doelgroep van leden werd echter 

onvoldoende ondersteund in het huidige beleidsplan Voetbalvisie S.C. Stiens, dat 

stamt uit oktober 2013 en toen nog vooral op het heren- en jongensvoetbal 

gericht was. 

Het meisjes-en vrouwenvoetbal is de laatste jaren echter sterk gegroeid en 

vormt ondertussen een substantieel aantal (25%) van het totaal aantal spelende 

leden van S.C. Stiens. Een positief aspect hiervan is dat de diversiteit hierdoor 

flink is toegenomen, hetgeen de samenhang en sfeer binnen de vereniging als 

geheel zeker ten goede komt!  Tijden veranderen!  Steeds meer vrouwen en 

meisjes weten tegenwoordig de weg te vinden naar het voetbalveld van               

S.C. Stiens, om hun krachten te meten met leeftijdgenoten van andere teams.  

De organisatie binnen S.C. Stiens is hier bestuurlijk inmiddels op aangepast. Er is  

speciaal een bestuurslid voor het meisjes- en vrouwenvoetbal aangesteld, met 

hieraan later toegevoegd de aanstelling van een hoofd opleidingen meisjes- en 

vrouwenvoetbal.  

Misschien vraagt u zich af wat dit beleidsstuk gaat toevoegen aan het meisjes- 

en vrouwenvoetbal bij S.C. Stiens?  Het antwoord hierop is, dat beleid 

duidelijkheid moet geven aan de leden en vrijwilligers waar je met deze vrij 

“nieuwe tak” als vereniging naar toe wil. Wat wil je bereiken en welke faciliteiten 

en  randvoorwaarden zijn nodig?   Wie is er verantwoordelijk waarvoor en waar 

liggen de bevoegdheden? Op welk gebied en hoe werk je zo optimaal mogelijk 

samen met de jongens/heren binnen de vereniging? Soms is het van beide 

kanten best nog wel een beetje wennen aan elkaar. Niet vreemd overigens, want 

voetbal was immers jarenlang, ook binnen S.C. Stiens,  overwegend een 

mannenaangelegenheid!   

Via dit beleidsplan meisjes- en vrouwenvoetbal, moet er voor iedereen binnen 

de vereniging meer duidelijkheid ontstaan. Meisjes- en vrouwen bij S.C. Stiens 

moeten, zowel prestatief als recreatief, maar vooral met plezier, hun sport  

kunnen beoefenen.   



  

4 vrouwen aan de bal  
 

Dit zal nodig zijn, willen we de vrouwentak binnen de club verder laten groeien 

en het kwaliteitsniveau verhogen.  Het zal investeringen vragen op het gebied 

van het aantrekken van voldoende en bekwaam kader. Voor de toekomst zeker 

een hele uitdaging! Geschikte trainers bij de vrouwen liggen tegenwoordig zeker 

nog niet voor het oprapen!  Zaken als sponsoring, als één van de 

randvoorwaarden, zullen goed geregeld moeten zijn om de continuïteit van een 

goed lopende organisatie ook voor de toekomst te kunnen waarborgen. 

Uitdagingen genoeg dus. De ambitie is er zeker bij het Hoofdbestuur en het 

huidige kader van de vrouwen/meisjes, om dit beleidsplan de komende jaren in 

de praktijk verder “handen en voeten” te geven en zo verder te verankeren 

binnen S.C. Stiens.  

Het meisjes- en vrouwenvoetbal zal ook de komende jaren naar verwachting nog 

sterk in ontwikkeling blijven. Dit beleidsplan zal daarom regelmatig geëvalueerd 

en waar nodig bijgesteld worden. 

 

Het Hoofdbestuur van S.C. Stiens, 

Augustus  2019. 
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2.  Overlegstructuur meisjes- en vrouwenvoetbal S.C. Stiens 

 

 

3. Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal. 

Kerntaak van deze commissie is zorg te dragen voor de uitvoering van het 

afgesproken beleid in dit  beleidsplan meisjes- en vrouwenvoetbal. De commissie 

doet voorstellen tot wijzigingen van het beleid aan het Algemeen bestuur van 

S.C. Stiens. 

De uitvoering, bewaking en bijstelling van het beleid voor het meisjes- en 

vrouwenvoetbal bij S.C. Stiens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal en de TC meisjes- en vrouwenvoetbal. 

De Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal zal voor aanvang van het seizoen 

2019-2020 samengesteld worden uit; 

• Bestuurslid meisjes-en vrouwenvoetbal  (voorzitter) 

• Hoofd opleidingen meisjes- en vrouwenvoetbal 

• Voorzitter TC-vrouwen 

• Coördinator-algemeen meisjesvoetbal 

• Coördinator-algemeen vrouwenvoetbal 

• Algemeen lid 

De commissie vergadert 1x per 8 weken, waarbij de voorzitter verantwoording 

aflegt aan het Hoofdbestuur.  

Bestuurslid meisjes-
en vrouwenvoetbal

Commissie 
meisjes- en 

vrouwenvoetbal

TC- meisjes

TC- vrouwen

Hoofd 

opleidingen 
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Verantwoordelijk- en bevoegdheden Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal 

• Uitvoering geven aan / bewaken afgesproken beleid 

• Voorstellen tot wijziging van het beleid 

• Regelmatig overleg met het hoofd opleidingen 

• Het actief bezig zijn met het aandragen van meer sponsoren bij de 

sponsorcommissie 

• Innovatief bezig zijn en ideeën ontwikkelen en uitwerken zoals voor; 

         * Werving en behoud van leden 

         * Inrichten en implementeren van een optimaal kader 

         * Aanbieden van een passende opleiding  

         * Ontwikkelen van een regionale functie 

         * Meer bekendheid genereren meisjes- en vrouwenvoetbal 

Doel:  Het uiteindelijke doel van de commissie is,  het neerzetten van een sterke 

organisatie voor het meisjes- en vrouwenvoetbal binnen S.C. Stiens en voor  de 

regio, waar alle meisjes en vrouwen een plek kunnen vinden die past bij hun 

ambitie, leeftijd, niveau en motivatie. Misschien kunnen andere verenigingen zo 

op termijn ook profiteren van de kennis en faciliteiten die vanuit S.C. Stiens 

beschikbaar zijn.  

4. TC- meisjesvoetbal. 

De TC- meisjesvoetbal zal voor aanvang van het seizoen 2019-2020 

samengesteld worden uit; 

• Hoofd opleidingen meisjes- en vrouwenvoetbal  (voorzitter) 

• Coördinator-technisch (onderbouw) 

• Trainers meisjesteams (onder- en bovenbouw) 

• Coördinator-algemeen  
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Hoofdopleidingen

Coördinator 

algemeen (onder-

en bovenbouw)

Trainers - bovenbouw 
MO 17, 19

Coördinator-
technisch

Trainers - onderbouw 
MO 11, 13 en 15

Organisatiestructuur TC-meisjesvoetbal 

 

 

 

 

 

 

 

De TC – meisjesvoetbal vergadert 1x per 8 weken. Het hoofd opleidingen doet 

verslag van de vergadering in de Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal. 

Verantwoordelijk- en bevoegdheden TC- meisjesvoetbal; 

• Uitvoering geven aan het technische gedeelte van dit beleidsplan 

• Aanstellen trainers meisjesteams 

• Samenstelling / indeling meisjesteams 

• Onderhouden van contacten met de trainers van de meisjesteams en de 

ouders 

• Voeren periodiek overleg met de meisjesteams 

• Inhoud geven aan een eenvoudig maar goed werkbaar speler-

volgsysteem voor de MO15/ MO17/ MO19 

• Bezoek trainingen en/of wedstrijden meisjes- en vrouwenteams 

• Het in goed overleg met de wedstrijdsecretaris meisjes-vrouwenvoetbal 

vaststellen van de wedstrijden van de meisjesteams 

• Het op een constructieve manier samenwerken met de jeugdcommissie 

(TC- jongens) omtrent de indelingen van teams in het algemeen en 

speciaal voor nieuwe meisjes in de leeftijdscategorie MO7/MO9 die lid 

zijn geworden en nog niet in een volledig meisjesteam kunnen 

voetballen. Men wordt dan eerst bij een jongensteam ingedeeld. 

• Het op een constructieve manier samenwerken met de jeugdcommissie 

(TC- jongens) over gezamenlijke belangen als het aanstellen van een 

nieuwe keeperstrainer, indeling/verdeling trainingsvelden en b.v. acties 

van en door de jeugd (meisjes en jongens)  ten bate van extra inkomsten 

voor de voetbalvereniging S.C. Stiens 
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5.  TC- vrouwenvoetbal. 

De TC- vrouwenvoetbal zal voor aanvang van het seizoen 2019-2020 

samengesteld worden uit; 

• Voorzitter 

• Trainer A-selectie (Hoofdtrainer) 

• Trainer B-selectie 

• Hoofd opleidingen meisjes- en vrouwenvoetbal 

• Coördinator-algemeen vrouwenvoetbal 

 

Organisatiestructuur TC-vrouwenvoetbal 

 

De TC – vrouwenvoetbal vergadert 1x per 8 weken.   De voorzitter doet verslag 

van de vergadering in de Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal. 

Verantwoordelijk- en bevoegdheden TC- vrouwenvoetbal; 

• Uitvoering geven aan het technische gedeelte van dit beleidsplan 

• Samenstelling / indeling vrouwenteams 

• Onderhouden van contacten met de vrouwenteams 

• Voeren periodiek overleg met de vrouwenteams 

• Bezoek trainingen en/of wedstrijden vrouwen- en meisjesteams 

• Het in goed overleg met de wedstrijdsecretaris meisjes-vrouwenvoetbal 

vaststellen van de wedstrijden van de vrouwenteams 

Voorzitter

Trainers vrouwen 
A- en B 

selectieteams
Hoofd opleidingen

Coördinator-
algemeen 

vrouwenteams
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6. Training. 

Het hoofd opleiding meisjes- en vrouwenvoetbal bewaakt het technisch beleid 

binnen de vereniging. Hierbinnen heeft het hoofd opleiding als taak op zoek te 

gaan naar de optimale ontwikkelingsmogelijkheden om de spelers op te leiden 

en de trainers, coaches en staf te ontwikkelen in een faciliterende en 

ondersteunende rol.  De aangestelde trainers op zich zijn verantwoordelijk voor 

het verzorgen van de trainingen, die gericht zijn op verbetering en ontwikkeling 

van de voetbalvaardigheden. Wat betreft de meisjesteams dient dit zoveel 

mogelijk aan te sluiten op het bestaande Jeugdbeleidsplan van S.C. Stiens 

“Spelenderwijs beter worden” .  

Met iedere individuele trainer zal er minimaal 2x per seizoen (november en april) 

een evaluatie plaats vinden vanuit de TC meisjes- en vrouwenvoetbal. Om het 

niveau van de trainer en de trainingen te verbeteren kan er, in overleg met de 

commissie meisjes- en vrouwenvoetbal en mits goedgekeurd door het Algemeen 

bestuur, een gerichte trainerscursus worden aangeboden. Zo kan aan een trainer 

uit de eigen gelederen de mogelijkheid geboden worden om de opleiding UEFA-

C  (voorheen TC3) te doen ten bate van de eigen vereniging. Er worden dan 

duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren tegenprestatie en/of eventuele 

restitutie van het cursusgeld.  

7.  Speler-volgsysteem. 

Om de meisjes bij S.C. Stiens vanaf een bepaalde leeftijd goed te kunnen blijven 

volgen in hun  ontwikkeling, zal er inhoud gegeven worden aan het opzetten en 

bijhouden van een eenvoudig maar goed werkbaar speler-volgsysteem voor de 

MO15/ MO17/ MO19. 

8.  Samenstelling / indeling meisjesteams. 

Momenteel zijn bij S.C. Stiens de meisjesteams verdeeld over verschillende 

leeftijdsgroepen. Meisjes in de leeftijdsgroepen MO7/MO9 worden in eerste 

instantie ingedeeld bij de jongens.  

Voor de overige leeftijdsgroepen:  MO11, MO13, MO15, MO17 en MO19 wordt 

geprobeerd volledige meisjesteams samen te stellen. Meisjes vanaf de 

leeftijdscategorie MO17 / MO19 kunnen overgaan naar de vrouwenteams. De 

KNVB hanteert een minimum leeftijd van 15 jaar om bij de vrouwen te mogen 

spelen!  
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Bij een uitdrukkelijke wens van de speler en/of ouder/verzorger om een meisje 

te plaatsen in een jongensteam, wordt dit verzoek beoordeeld en beantwoord 

door de TC- meisjesvoetbal, na overleg met de jeugdcommissie (TC-jongens)  Het 

is bij S.C. Stiens mogelijk  dat een talentvolle speelster voor haar ontwikkeling  in 

een jongensteam gaat voetballen!  Een verzoek hiertoe kan ook via de KNVB bij 

ons als vereniging binnen komen, b.v. als de speelster is geselecteerd voor een 

vertegenwoordigend meisjesteam van de KNVB!  De KNVB wil dan dat de 

betreffende speler voor haar ontwikkeling leert om onder grotere weerstand te 

gaan voetballen! 

De TC- meisjesvoetbal is verantwoordelijk voor de samenstelling en indeling van 

de meisjesteams. Bij de overgang van een meisje naar de vrouwen vind hierover 

altijd afstemming plaats met de TC-vrouwen. De voorlopige indeling, van zowel 

de meisjes- als de jongensteams, worden binnen de vereniging altijd gelijktijdig, 

rond 1 juli, bekend gemaakt op de website van S.C. Stiens. Mocht er op enig 

moment, tussen de TC’s van de meisjes en de jongens, verschil van mening zijn 

over de definitieve indeling, dan neemt het Algemeen bestuur hierin een 

beslissing. 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Samenstelling / indeling vrouwenteams. 

Momenteel spelen er bij S.C. Stiens 3 vrouwenteams (11-tallen) op zaterdag en 

een 30+ team (7-tal) op vrijdagavond.  Bij vrouwen 1 en 2 worden de spelers 

geselecteerd en op sterkte en kwaliteit ingedeeld. De indeling wordt gemaakt 

door de TC vrouwen- en meisjesvoetbal, eventueel na het houden van een 

selectiewedstrijd / training voor diegenen die in aanmerking willen komen voor 

een selectieplek.  
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De selectieprocedure zal plaats vinden onder verantwoording van het hoofd 

opleidingen meisjes- en vrouwenvoetbal, in samenspraak met de betreffende 

trainers en leiders van zowel het ontvangende- als het leverende team. Het 

selecteren bij de vrouwen prestatieteams vindt plaats op basis van één 

criterium: Kwaliteit! Hierbij wordt gekeken naar de technische, tactische, 

mentale en fysieke kwaliteiten van de speler en is tevens de samenhang en 

samenstelling van vrouwen 1 en 2 van invloed.  Aan het eind van ieder seizoen 

wordt er op deze manier een voorlopige A- en B- selectie geformeerd voor het 

komende seizoen. De overige niet- selectie speelsters worden voorlopig 

ingedeeld in vrouwen 3 of, indien men dit zelf aangeeft, in de 30+ op 

vrijdagavond.   

Voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd, of zoveel eerder, bepaalt de 

Hoofdtrainer  welke 16 speelsters er definitief tot de A-selectie gaan behoren. 

De trainer licht zijn keuze toe in een persoonlijk gesprek aan de spelers die tot 

de voorlopige A- selectie behoorden en door zijn keus alsnog in de B-selectie 

geplaatst worden. Een zelfde proces vind plaats voor het definitief samenstellen 

van de B-selectie. 

De Hoofdtrainer van vrouwen 1 en de trainer van vrouwen 2 bepalen voor elke 

wedstrijd de samenstelling van het team, waarbij ten minste sprake is van 2 

wisselspelers. Bij de lagere teams berust deze taak bij de trainer /leider(s).  Om 

alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, vind er iedere week overleg plaats 

tussen de trainers met het oog op de komende wedstrijddag. 

10.  Overgang / aansluiting van meisjes- naar het vrouwenvoetbal. 

Een talent (uitgeleerd in haar eigen team) mag niet in haar ontwikkeling geremd 

worden, omdat het team haar op dat moment zogenaamd niet zou kunnen 

missen. Het individuele belang van de speler gaat hier voor het teambelang. 

Talentvolle speelsters van MO17/MO19 moeten zodoende in de gelegenheid 

worden gesteld zich sneller te kunnen gaan ontwikkelen door alvast mee te 

trainen en eventueel te spelen met de A of B selectie. Men krijgt zo meer 

leerkansen aangeboden door het spelen op een hoger niveau onder grotere 

weerstand.  Dit beleid wordt momenteel al toegepast en zal worden voortgezet. 

De KNVB hanteert een minimum leeftijd van 15 jaar om bij de vrouwen te mogen 

spelen! Concrete afspraken hierover worden gemaakt door de TC meisjes- en 

vrouwenvoetbal. Zowel voor de meisjes- als de vrouwenteams van S.C. Stiens is 

er een algemene doelstelling, dat er wordt gestreefd naar een spelsysteem dat 

gericht is op het spelen van verzorgd- en aanvallend voetbal!  
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11.  Gewenst niveau / randvoorwaarden vrouwen- en meisjesteams. 

Vrouwen 1. 

Vrouwen 1 speelt in het seizoen 2019-2020 in de landelijke Hoofdklasse. Het 

niveau van landelijk 1 e klas is echter hetgeen wij als vereniging S.C. Stiens 

minimaal wensen. Dit kan alleen als er voor de toekomst een goed 

opleidingsplan ligt bij de meisjes en er voldoende aanwas (ook van buiten Stiens) 

blijft van speelsters in de breedste zin van het woord. (het piramide model)  Er 

zal een goede organisatie moeten (komen te) staan en S.C. Stiens moet zo in de 

omgeving steeds meer bekend worden als “the place to be” voor meisjes- en 

vrouwenvoetbal, kortom een vereniging die op dit terrein een regionale 

uitstraling heeft! Hiervoor liggen zeker kansen gezien de kleinere 

dorpen/verenigingen om ons heen! Wat niet de bedoeling is, dat er spelers 

worden geronseld bij andere clubs. Men moet geheel vrijwillig, zelf graag bij ons 

willen gaan voetballen. Een goede verstandhouding met de omliggende 

verenigingen staat hoog in het vaandel.  In dit kader staat S.C. Stiens dan ook, op 

het gebied van het meisjes- en vrouwenvoetbal, positief tegenover 

samenwerking met andere verenigingen. Het gaat er uiteindelijk om dat ieder 

meisje of vrouw moet kunnen blijven voetballen! 

 

Faciliteiten / randvoorwaarden vrouwen 1; 

• Het team beschikt over een ervaren Hoofdtrainer met minimaal UEFA-C 

/ TC3 niveau die de coaching verzorgt op de wedstrijddagen 

• Het team beschikt over een leider, verzorger en een grensrechter 

• Er wordt 2x per week getraind en deze trainingsfrequentie wordt ook 

verwacht van de selectiespeelsters in dit team 

• Voor de keeper is er minimaal 1x per week een keeperstraining 

• Verzorging van spelers is o.a. mogelijk op dinsdagavond op de club in 

combinatie met de fysiotherapeut voor heren 1. 

• Bij thuiswedstrijden wordt de begeleidingsstaf van de tegenstander en 

de scheidsrechter ontvangen in de bestuurskamer. Wanneer heren 1 

ook thuis speelt, is de ontvangst in de commissiekamer. 

• Het team heeft een shirtsponsor en enkele kleinere sponsoren die steun 

verlenen.  

•  Het team is in het bezit van trainings- en wedstrijdkleding, een 

presentatiepak en een voetbaltas (trolley). 
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• Het team beschikt vanuit de vereniging over een vast jaarlijks budget 

voor relevante besteding als vervoer en team(building)activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectiespeler van vrouwen 1 in relatie tot sporten op de vrijdagavond. 

Vrouwen 1 speelt al een aantal jaren op een vrij hoog niveau, landelijk eerste 

klas en nu 2019/2020 zelfs Hoofdklasse. Dit is ook het niveau dat S.C. Stiens 

graag wil behouden. Het Hoofdbestuur verwacht van een selectiespeler van 

vrouwen 1 dat zij op zaterdagmiddag zo fit mogelijk op het veld staat, om zo 

goed mogelijk te kunnen presteren voor S.C. Stiens.  

Van een selectiespeler van ons “vlaggenschip”- vrouwen 1 wordt daarom 

door het Hoofdbestuur van S.C. Stiens verwacht dat, met ingang van seizoen 

2019-2020, er vooraf aan de eigen wedstrijd op zaterdagmiddag, niet op 

vrijdagavond ook nog eens wordt gesport in wedstrijdverband! De 

Hoofdtrainer van vrouwen 1 zou hier consequenties aan kunnen verbinden, 

als dit wel het geval is. Hij / zij is eindverantwoordelijk  voor de samenstelling 

van de eerste selectie en het team dat op de wedstrijddag in het veld staat. 
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Vrouwen 2. 

Vrouwen 2 speelt momenteel in de 3 e klasse. Dit niveau, of beter nog 2 e klasse, 

wordt door ons als vereniging gewenst om het verschil met vrouwen 1 niet te 

groot te laten worden. De ambitie ligt dan ook op 1 klasse verschil tussen de 

teams vrouwen 1 en 2.  

 

Faciliteiten / randvoorwaarden vrouwen 2; 

• Het team beschikt over een ervaren trainer die, bij voorkeur in het bezit 

is van UEFA-C / TC3,  en de coaching verzorgt op de wedstrijddagen 

• Het team beschikt verder over een leider en een grensrechter 

• Er wordt 2x per week getraind en deze trainingsfrequentie wordt ook 

verwacht van de selectiespelers in dit team 

• Voor de keeper is er minimaal 1x per week een keeperstraining 

• Het team beschikt over een shirtsponsor, trainingspakken en 

sporttassen 

• Bij thuiswedstrijden wordt de begeleidingsstaf van de tegenstander en 

de scheidsrechter ontvangen in de commissiekamer 
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Overige teams. 

De overige teams spelen in de 4e klasse. Hierin zitten de spelers die buiten de 

eerste 2 selectieteams zijn gevallen en degenen die hiervoor ook niet in 

aanmerking wensen te komen. Het plezier van lekker een balletje te kunnen 

trappen staat hier voorop, zonder het resultaat geheel uit het oog te verliezen. 

De coördinator algemeen vrouwenteams onderhoud de contacten met dit team 

namens de TC-vrouwenvoetbal. 

Faciliteiten / randvoorwaarden overige teams; 

• Het team beschikt over een ervaren trainer, die bij voorkeur ook de 

coaching verzorgt op de wedstrijddagen 

• Het team beschikt verder over een leider en een grensrechter 

• Er wordt in ieder geval minimaal 1x per week getraind 

• Voor de keeper is er, indien gewenst, 1x per week een keeperstraining 

• Bij thuiswedstrijden wordt de begeleidingsstaf van de tegenstander en 

de scheidsrechter ontvangen in de commissiekamer 

30+ team. 

In dit team zijn de speelsters meestal al iets ouder en men is als 7-tal zuiver 

recreatief nog lekker aan het voetballen. Om de 3 weken speelt men de 

wedstrijden tegen omliggende verenigingen op de vrijdagavond.  De coördinator 

algemeen onderhoud de contacten met dit team voor de TC-vrouwenvoetbal. 

Faciliteiten / randvoorwaarden vrouwen 30+; 

• Het team heeft de mogelijkheid om te trainen 

• Het team beschikt over een speler-leider 

• Tegenstander en scheidsrechter te ontvangen in de commissiekamer   
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MO7 / MO9. 

Al spelende, worden de eerste voetbalbeginselen en techniek aangeleerd. 

Nieuwe meisjes-leden worden voorlopig ingedeeld bij de jongens, voor zover er 

nog geen apart meisjesteam samengesteld kan worden.  

 

MO11 / MO13. 

Voor deze leeftijdsgroepen is het vooral van belang om het plezier te 

combineren met de ontwikkeling van de voetbalvaardigheden en op te leiden 

voor een later te vormen selectieteam in een hogere leeftijdscategorie (MO15 / 

MO17 / MO19) 

Faciliteiten / randvoorwaarden MO11 / MO13 

• De teams beschikken over een trainer die de trainingen verzorgt en bij 

voorkeur aanwezig is voor de begeleiding en coaching op 

wedstrijddagen 

• Er wordt 2x per week getraind 

• Elk team beschikt bij voorkeur over 1 á 2 leiders / grensrechters 

• Bij thuiswedstrijden wordt de begeleidingsstaf van de tegenstander en 

de scheidsrechter ontvangen in de commissiekamer 
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MO15/ MO17/ MO19. 

In de MO15, MO17 en MO19 is het wenselijk om meer op kwaliteit te gaan 

selecteren. Dit zal nodig zijn om het niveau van de vrouwenselecties op langere 

termijn beter te kunnen waarborgen. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als er 

meerdere teams per leeftijdsniveau kunnen worden samengesteld.   

De teams in deze leeftijdscategorie, vragen om een ervaren trainer en goede 

begeleiding.  De trainer is ook op de wedstrijddag aanwezig en verzorgt de 

coaching.  Belangrijk is ook dat het (selectie)-team op een gepast niveau wordt 

ingedeeld in competitieverband. Het komt n.l. voor dat, voor een snellere 

ontwikkeling binnen een team, er meer weerstand vereist is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliteiten / randvoorwaarden MO15/ MO17/ MO19; 

• Het team beschikt over een ervaren (liefst gediplomeerde) trainer die de 

trainingen verzorgt en die aanwezig is voor de begeleiding en coaching 

op de wedstrijddagen. 

• Er wordt 2x per week getraind en deze trainingsfrequentie wordt in 

ieder geval verwacht van selectiespeelsters 

• Voor de keeper is er minimaal 1x per week een keeperstraining 

• Elk team beschikt bij voorkeur over een leider / grensrechter 

• Het team beschikt over een shirtsponsor, trainingspakken en 

sporttassen. 

• Bij thuiswedstrijden wordt de begeleidingsstaf van de tegenstander en 

de scheidsrechter ontvangen in de commissiekamer 
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12.  Niet alleen rechten, maar we hebben ook plichten! 

Naast alle rechten en faciliteiten die de vereniging S.C. Stiens haar leden biedt, 

heeft ieder spelend lid ook plichten, willen we de vereniging ook op termijn 

draaiende kunnen houden.  Veel werk wordt er al door de vrijwilligers 

opgeknapt, maar van de spelende leden wordt verwacht dat zij ook af en toe 

taken op zich nemen. Zo vorm je samen een sociaal geheel en krijg je een 

vereniging waar een ieder zich thuis voelt.  

Wat wordt er vanuit de vereniging verwacht van de vrouwelijke spelers; 

• Spelleider / scheidsrechter bij wedstrijden van de meisjes 

• Training geven aan meisjesteams 

• Een dagdeel dienst doen in de commissiekamer op zaterdagmorgen 

• Het organiseren van activiteiten die geld opleveren voor de vereniging 

(b.v. “het draaiend rad”) 

• Zitting nemen in commissies (b.v. een activiteitencommissie e.d.) 

13.  Algemene bepalingen / faciliteiten meisjes- en vrouwenteams 

• Het is niet toegestaan voor spelers, zonder vooraf overleg met de trainer 

of leider, uit te komen voor een ander team! 

• Alle vrouwen en meisjesteams beschikken over een eigen kleedkamer, 

waarbij deze niet op enig moment gedeeld wordt met een jongens- 

en/of gemengd team. 

• Meisjes douchen, indien mogelijk, op het sportcomplex 

• In de hal van clubgebouw De Stipe  zijn 3 speciale dames- WC’s  aanwezig 

waar men gebruik van kan maken. 

14.  Slotbepaling. 

Dit beleidsplan is bedoeld als leidraad voor het te voeren beleid, ten aanzien van  

het meisjes- en vrouwenvoetbal bij S.C. Stiens, met ingang van het komende 

voetbalseizoen 2019-2020. Bij zaken die  in dit beleidsplan alsnog onvoldoende 

duidelijk blijken te zijn omschreven in de praktijk, zal door de TC-meisjes- en 

vrouwenvoetbal het bestaande beleidsplan “Voetbalvisie S.C. Stiens”  en/of het 

bestaande jeugdbeleidsplan “Spelenderwijs beter worden”  worden 

geraadpleegd. De visie, hierin beschreven, zal dan als extra leidraad dienen en 

worden gevolgd.  Het beleidsplan, meisjes- en vrouwenvoetbal, kan hierop dan 

bij een volgende evaluatie worden aangepast.  
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15.  Bijlagen 

Bijlage 01:  Jaarplanning 

Het jaarplan voor de vrouwen en meisjes, dat wordt opgesteld door de TC, ziet 

er op hoofdlijnen als volgt uit:   

 

Augustus / September  

• Trainingsschema op de website 

• Eerste training-dag selectieteams  

• Eerste training overige teams 

• Definitieve samenstellingen van de selectie- en overige teams   

• Informatieavond leiders en trainers meisjesteams 

• TC-overleg meisjes 

• TC-overleg vrouwen  

• Commissievergadering meisjes- en vrouwenvoetbal  

  

Oktober    

• Informele evaluatie met trainers selectieteams   

• Indienen schaduwprogramma winterperiode 

• Voorbereiden trainings- en oefenprogramma prestatieteams winterstop 

 

November   

• Inventarisatie TC-vrouwen inzake trainers vrouwen 1, 2 en 3 (tevens individueel 

evaluatiemoment met de trainer) 

• Evaluatie door de TC- meisjes individueel per trainer meisjesteam (boven- en 

onderbouw) 

• Trainings- en oefenprogramma winterstop definitief samenstellen (Let op: ook het 

plannen van schaduwwedstrijden)   

• TC-overleg meisjes (tevens toets-moment  speler-volgsysteem bovenbouw) 

• TC-overleg vrouwen  

• Commissievergadering meisjes-en vrouwenvoetbal   

  

December   

• Afronden contractbespreking trainers     

• Evaluatie eerste seizoenhelft leiders, kader en spelers  van alle meisjesteams 

• Evaluatie eerste seizoenhelft leiders, kader en spelers  van alle vrouwenteam 
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  Januari   

• Eerste trainings-dag 2e seizoenshelft  

• TC-overleg meisjes 

• TC-overleg vrouwen  

• Commissievergadering meisjes-en vrouwenvoetbal    

 

Februari   ………….. 

Maart       ………….. 

 

April  

• Evaluatie door de TC- meisjes individueel per trainer meisjesteam (boven- en 

onderbouw)  

• Evaluatie door de TC- vrouwen individueel per trainer vrouwen 1, 2 en 3 

• Inventarisatie leiders, kader en spelers  van alle meisjesteams 

• Evaluatie seizoen meisjesteams 

• Inventarisatie leiders, kader en spelers  van alle vrouwenteams 

• Inventarisatie aantal teams volgend seizoen 

• Uitnodiging versturen voor open-trainingen meivakantie  in “De Stienser” 

• TC-overleg meisjes 

• TC-overleg vrouwen  

• Commissievergadering meisjes-en vrouwenvoetbal 

 

Mei          

• Huldiging kampioenen 

Juni     

• Definitieve samenstellingen van de (voorlopige)- selectieteams   

• Trainings- en oefenprogramma voorbereiding nieuwe seizoen definitief 

samenstellen (houdt  rekening met de bekerwedstrijden)  

• Voorlichting / kennismakingsbijeenkomst selectieteams    

• Voorbereiding / selecties op website  

• Inleveren kleding van de teams 

• TC-overleg meisjes 

• TC-overleg vrouwen  

• Commissievergadering meisjes-en vrouwenvoetbal 

 

Juli   

• Per 1 juli  definitieve- (voorlopige)  indeling teams op de website  
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Bijlage 02:   

Speler-volgsysteem  

Teams  MO15/ MO17/ MO19 

 

 

 

 

 

 

 

Speelster Team Datum Trainer Aanwezigheid Inzet Inzicht Techniek Traptechniek Concentratie Instelling Coaching Samenwerken Kracht 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

* beoordelen met punten van 1 t/m 10 ( 10 hoogste )

* aanwezigheid alleen met ja en nee 

* in 3 blokken verwerken (aug/sept/okt - nov/dec/feb - maa/apr/mei/juni)
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Bijlage 03:  Historie, wat leert ons de geschiedenis? 

Voetballende meiden en vrouwen zijn niet meer weg te denken uit het 

Nederlandse voetballandschap. Binnen de KNVB zijn meiden en vrouwen de 
snelst groeiende doelgroep als het gaat om ledenaantallen. Tegenwoordig 

kunnen vrouwen bij bijna elke vereniging in Nederland terecht. Maar dat is 

niet altijd zo geweest. 

Sinds 1924 

De Oostzaanse Vrouwenvoetbal Vereeniging is de eerste vereniging die officieel met 

vrouwenvoetbal startte, dit gebeurde in 1924. De Nederlandsche Voetbalbond zag 

echter geen heil in voetballende vrouwen. De voorloper van de KNVB vond dat 

vrouwen 'echtgenote, moeder of geliefde van voetbalspelers’ moesten zijn. 

In 1971 waren er in Nederland nog maar 5500 

vrouwelijke voetballers 

De ontwikkeling van het vrouwenvoetbal stond vervolgens jarenlang op een laag pitje, 

mede door de economische crisis in de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. 

Totdat op 16 april 1955 de Algemene Damesvoetbalbond in het leven werd geroepen. 

Veertien clubs schreven zich in voor de eerste vrouwenvoetbalcompetitie, die 

overigens nog geen erkenning kreeg van de KNVB. 

Eindelijk erkenning 

In de jaren die volgden kwamen er steeds meer vrouwenteams bij. Op eigen initiatief 

werden regionale competities en onderlinge oefenwedstrijden georganiseerd. Ook in 

omringende landen groeide het vrouwenvoetbal. Het vrouwenvoetbal werd 

uiteindelijk in Nederland in 1971 erkend. Vanaf dat jaar maakte vrouwenvoetbal 

officieel deel uit van de KNVB. 
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Toch waren veel bestaande voetbalverenigingen geen voorstander van een 

vrouwenafdeling, vooral vanwege de organisatorische rompslomp. Daarom werden 

specifieke vrouwenvoetbalverenigingen opgericht, waarvan KFC ’71 de meest 

bekende is. 

In 1971 hadden we ongeveer 5.500 actieve vrouwelijke voetballers. Een halfjaar later 

groeide dat aantal al tot 8.000. Voor ons was dat een teken om een vrouwencompetitie 

op poten te zetten. Vanaf 1979 mogen ook meiden het lidmaatschap aanvragen. 

Gemengd voetbal 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw spanden we ons nadrukkelijk in om het meiden- 

en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. Een belangrijke stap in de goede richting 

was de introductie van gemengd voetbal in 1986. Deze stap maakte het mogelijk om 

jongens en meiden tot en met 12 jaar met en tegen elkaar te laten spelen. 

Gemengd voetbal breidde zich in de daaropvolgende jaren uit naar de competities 

voor de oudere jeugdcategorieën. Deze maatregel zorgde ervoor dat meiden in ieder 

dorp en in iedere wijk van een stad in staat waren om zich aan te sluiten bij een 

voetbalclub. 

Spectaculaire groei 

De groei van het aantal vrouwelijke speelsters is enorm. In 1985 telde de voetbalbond 

36.000 vrouwelijke leden, onder wie zo’n 12.000 meiden. In 1998 stond de teller op 

ruim 65.000 leden, van wie 30.000 speelsters onder de 18 jaar. Dit totaal is inmiddels 

ruim verdubbeld, tot 146.090 vrouwelijke leden in 2015.  
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Vooral bij de meiden is de groei spectaculair, met in sommige leeftijdscategorieën een 

toename van maar liefst twintig procent per seizoen. De meiden zijn inmiddels het 

aantal volwassen voetbalvrouwen ruim voorbijgestreefd. 

Voetballende meiden en vrouwen zijn niet meer weg te denken uit het 

Nederlandse voetballandschap 

 

Verrassend nieuws Via  KNVB Media  d.d. 22 juni 2017  

Gemeente  Leeuwarderadeel ; 

Ten opzichte van het totaal aantal voetballers, zijn in de Friese gemeente 

Leeuwarderadeel de meeste vrouwelijke voetballers; 25,5%. Een goede tweede is 

de Betuwse gemeente Neerijnen, waar 24,2% van de voetballers vrouwelijk is. De 

minste kans dat je een vrouwelijke voetballer op het veld ziet staan heb je in de 

gemeente Waalre; slechts 2,1% is daar actief.  
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