JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS
Doelstelling
MISSIE
Binnen de jeugdopleiding van SSS moet ieder lid op zijn of haar niveau met plezier kunnen
volleyballen en de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Aan bovenstaande missie wordt op de volgende manieren invulling gegeven:
-

SSS moet een veilige omgeving zijn waar elk lid zichzelf kan en mag zijn
Het organiseren van activiteiten om plezier en clubbinding te creëren.
Het opleiden van talenten voor selectieteams
Het opleiden van talenten voor breedteteams

VISIE
Door het opleiden van selectie- en recreatieve spelers willen we een constante doorstroom hebben
vanuit de jeugd naar de verschillende senioren niveaus. Tegelijkertijd willen we door het ontstaan
van clubbinding jeugdleden werven als de vrijwilligers van de toekomst.

Organisatie
Het jeugdbestuur of de jeugd teamcommissie (Jeugd-TC) neemt binnen SSS een plaats in naast de
beide senioren TC’s. Binnen het jeugdbestuur is een onderscheid gemaakt tussen de CMV
(basisschool) en jeugd (middelbare school) opleiding.
Het jeugdbestuur bestaat uit minimaal de volgende rollen:
-

Voorzitter
Aanspreekpunt CMV
Aanspreekpunt jeugd
SSS Barneveld

Secretariaat

Activiteiten
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TAKEN
Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de volgende taken:
-

Het creëren van een veilige plek waar met plezier gespeeld kan worden
De opleiding van jeugdleden
De vertegenwoordiging van de jeugd in het bestuur van SSS
Het maken van de teamindeling
Het regelen van trainer/coaches
Materialen (shirts, spelerskaarten)
Contact met teams en ouders
Het aanleveren van het wedstrijdschema
Het organiseren van enkele activiteiten in overleg met de activiteitencommissie. De exacte
invulling hiervan kan per jaar verschillen.

CMV
Teamindeling
Bij het maken van de teamindeling is leeftijd altijd het eerste criterium. Verder komt input voor de
indeling uit contact met trainers en eventuele vriendjes/vriendinnetjes die samen willen spelen.
Bij de hogere niveaus wordt het niveau van de speler ook meegenomen bij indeling.
De Jeugd-TC maakt de uiteindelijke beslissing, maar bij het maken van de teamindeling wordt altijd
feedback gevraagd van de trainer en ook mening van het CMV lid kan hier in meegenomen worden.
In bijzondere situaties wordt altijd contact opgenomen met de ouders van het betreffende lid
voordat een keuze wordt gemaakt.
Overgang naar C-jeugd
Aan het eind van de CMV wordt de overgang gemaakt naar een C-team. Voordat een speler deze
stap maakt moet hij/zij niveau 5/6 van de CMV voldoende beheersen. Wanneer dit niet zo is kan
ervoor gekozen worden om deze speler een jaar als dispensatie speler in CMV te laten spelen.
Het kan zijn dat een CMV-lid op een jongere leeftijd al toe is aan deze stap. Een CMV-speler wordt
uitsluitend ingedeeld bij een C-team met instemming van het betreffende CMV-lid en diens ouders
en alleen indien dit in het belang is van de betreffende CMV-speler. Er worden dus nooit zonder
overleg CMV-spelers overgeheveld naar C-teams om die teams aan te vullen.
Wanneer een CMV-speler de stap maakt naar de C-Jeugd, is het doel om hem/haar vanaf de
voorjaarsvakantie de rest van het seizoen mee te laten trainen met de C-teams. Zo kan de speler
wennen aan een groter veld, zwaardere bal etc.

Jeugd
Teamindeling
Bij het maken van de teamindeling is leeftijd altijd de eerste selectie voorwaarde. Zijn er binnen een
leeftijdscategorie meerdere teams, dan wordt het eerste team benoemd tot selectieteam. Een
selectieteam traint tweemaal in de week, de overige teams trainen één keer per week.
Criteria voor opname in het eerste team van een betreffende categorie zijn dat de speler/speelster:
-

Zelf deel wil uitmaken van een eerste team
Bereid en in de gelegenheid is om twee keer per week te trainen
Voldoende kwaliteiten heeft
Gemotiveerd is om het beste uit zichzelf en de teamgenoten te halen.

Gedurende het seizoen blijft het mogelijk dat het jeugdbestuur, in samenspraak met de betreffende
trainer(s), de teamsamenstelling wijzigt.
De Jeugd-TC maakt de uiteindelijke beslissing, maar bij het maken van de teamindeling wordt altijd
feedback gevraagd van de trainer. In bijzondere situaties wordt altijd contact opgenomen met de
ouders/verzorgers van de speler.
Aan het einde van het seizoen wordt een voorlopige teamindeling voor het komende seizoen bekend
gemaakt. In deze indeling wordt nog enkele weken getraind. Uiteindelijk zal in overleg met trainers
een definitieve indeling bekend gemaakt worden.
Meetrainen
Talentvolle jeugdspelers mogen in de loop van het seizoen meetrainen/spelen met hogere teams
(jeugd en/of senioren). Dit mag niet ten koste gaan van het eigen team. Verder staat hierbij voorop
dat de jeugdspeler niet overbelast wordt.
Meetrainen wordt besproken tussen de betrokken trainers en het jeugdbestuur. Meespelen bij
wedstrijden wordt besproken tussen de betrokken trainers. Jeugdspelers worden nooit zelf
gevraagd.
Overgang naar senioren
Aan het eind van de jeugdopleiding wordt de overgang gemaakt naar een senioren team. Bij deze
overgang moet er altijd overleg tussen jeugd TC en Heren TC of Dames TC plaatsvinden. In dit overleg
doet de jeugd TC een aanbeveling over, in ieder geval, het niveau waarop de speler uit zou kunnen
komen. Op deze manier wordt bijgedragen aan de kwalitatieve doorstroom op alle niveaus. De
eindverantwoordelijkheid over de teamindeling van de seniorenteams ligt altijd bij de senioren TC’s.
Het kan zijn dat een jeugdlid op jongere leeftijd al toe is aan deze stap. Een jeugdspeler wordt
uitsluitend ingedeeld bij een seniorenteam met instemming van het betreffende jeugdlid en diens
ouders en alleen indien dit in het belang is van de betreffende jeugdspeler. Er worden dus NOOIT
jeugdspelers overgeheveld naar de seniorenteams om die teams aan te vullen.
Indien een jeugdspeler vroegtijdig naar de senioren gaat, wordt hij/zij nog wel ingeschreven bij de
jeugd. Dit gebeurt zodat de speler nog mee kan doen met het NOJK. Zodra een jeugdspeler definitief
naar de senioren gaat, valt hij/zij vanaf dat moment onder de Heren TC of Dames TC.

Begeleiding
Bij voorkeur worden de trainer/coach posities ingevuld door eigen leden.
●
●

Selectieteam: het uitgangspunt is dat de trainer ook als coach meegaat met de wedstrijden.
Dit is van groot belang voor een goede jeugdopleiding.
Overige teams: ook hier gaat de voorkeur uit naar een vaste trainer/coach. Maar er kan
(indien nodig) voor het begeleiden en/of coachen van de wedstrijden ook een beroep
gedaan worden op de ouders.

SSS streeft er naar om voor alle trainers opleiding op zijn of haar niveau aan te bieden. Daarom
wordt aan het begin van ieder seizoen een bijeenkomst georganiseerd voor trainers/coaches. Op
deze manier willen we de kwaliteit van trainers en trainingen waarborgen. Hierin komt het volgende
aan bod:
-

Visie van SSS
Nieuwe spelregels/ wijzigingen van spelregels
Tips en tricks wat betreft trainen geven, coachen/begeleiden van een jeugdteam

