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Voorwoord
Voor u ligt het technisch beleidsplan senioren, van de voetbalvereniging vv OZC. Het
beleidsplan is qua inhoud niet star en kan, indien de ontwikkelingen binnen vv OZC daarom
vragen, zo nodig aangevuld en/of gewijzigd worden.
Het aanpassen van het beleidsplan wordt slechts in opdracht van de voorzitter van de
Technische Commissie van vv OZC uitgevoerd. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan een
leidraad zal zijn voor vv OZC. Als vereniging wil je altijd het beste voor je leden en ook vv OZC
streeft daarnaar.
vv OZC wil zich profileren als een ambitieuze, financieel gezonde, dynamische en gezellige
vereniging.
Daarbij is het bestuur en de Technische Commissie van mening dat je als lid van een
vereniging zoveel mogelijk betrokken dient te zijn met het reilen en zeilen van de vereniging.
Het motto geldt dan ook:

v.v. OZC samen sterker!
Door duidelijk aan te geven wat de weg is die je als vereniging wilt volgen, maak je het voor
eenieder eenvoudig zich hieraan te conformeren (draagvlak).
De Technische Commissie is van mening dat OZC1 een afspiegeling behoort te zijn van de
vereniging. Hierdoor wordt de eigen identiteit van de vereniging gewaarborgd.
De Technische Commissie (voorzitter) is verantwoordelijk voor de bewaking en uitvoering
van dit technisch beleidsplan.
Specifiek speerpunt de komende twee jaar, zal zijn de doorstroming van de jeugd naar het
gewenste niveau, en het behoud van jeugdspelers voor de vereniging.
Concreet betekend dit dat de er de komende twee jaar een overgang situatie is tussen OZC 3
en 4, en dat het tweede meer focus op het opleiden heeft.
Om jeugd zo goed mogelijk en snel mogelijk aan de senioren te laten wennen, zal de
hoofdtrainer zich inzetten om zo veel mogelijk wedstrijden onder de 23 te organiseren in
overleg met de TC en JCO.

Harry Wassens
Voorzitter Technische Commissie vv OZC
05-10-2018
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1.

Algemene doelstelling

Het scheppen van de voorwaarden om het niveau en de continuïteit van de vereniging in
sportieve en algemene te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Deze doelstelling
geldt voor de gehele vereniging. Er wordt echter duidelijk een onderscheid gemaakt tussen
prestatief en recreatief voetbal.

1.1

Doelstellingen senioren mannen

1.1.1 Doelstelling selectie
De doelstelling voor het eerste elftal is het komende jaar stabiel presteren in de derde klasse
en het behalen van een periode. Meer jaren doelstelling is: binnen 2 jaar promoveren naar
2de klasse. De doelstelling voor het tweede elftal is te blijven spelen in de reserve eerste
klasse en op den duur een stabiele ploeg te zijn in de eerste klasse, echter gezien de aanwas
van spelers in kwalitatieve zin, zal de focus meer liggen op het opleidingstraject dan op pure
handhaving. De doelstelling van het derde elftal is handhaving in de derde klasse, het
komende jaar za het derde geen selectie zijn, maar wel gebruik kunnen maken van de
faciliteiten om het niveau te handhaven, doelstelling is dat de komende jaren het 4 e elftal
zich gaat ontwikkelen om in seizoen 19/20 de rol van het derde over te nemen en daarmee
wederom een goede aansluiting met het tweede te creëren, waarbij jeugd meer eenvoudig
en op niveau kan aan haken.
1.1.2 Doelstelling overige teams
Voor de recreatieve teams geldt als doelstelling dat ze vooral plezier moeten hebben op een
voor hen passend niveau.

1.2

Senioren beleidsplan mannen

1.2.1 Senioren selectie
De senioren-selectie elftallen zijn voor 2018/2019 het eerste en tweede elftal. Het derde
elftal speelt op selectie niveau maar zal ook trachten jeugdspelers terug te brengen op het
juiste niveau, en daar waar mogelijk een rol spelen bij het jeugdelftal OZC 4.
Met het eerste elftal wordt getracht binnen de mogelijkheden van de club op een zo hoog
mogelijk niveau te voetballen. De tweede selectie bestaat uit de overige selectiespelers.
Doelstelling is wel om uiterlijk in 2020, maar bij voorkeur in 2019 een volwaardig 3e selectie
elftal te hebben bestaande uit minimaal 75% jeugdspelers OZC. Belangrijkste doel van het
tweede elftal is het aanvullen van de eerste selectie en het verder ontwikkelen van jonge
spelers, die nog niet voor het eerste elftal in aanmerking komen. Hierbij is een belangrijke rol
weg gelegd voor de trainer van OZC2 en de begeleiding.
1.2.2 Speelwijze
Bij alle elftallen is de voorkeur speelwijze 1-4-3-3. Echter de trainer van het eerste en het
tweede bepaalt afhankelijk van het beschikbare materiaal de juiste speelwijze, wel zal in een
maandelijks overleg tussen het eerste en het tweede zo veel mogelijk worden gestreefd naar
dezelfde speelwijze. De TC bewaakt dit proces en initieert deze gesprekken.
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1.2.3 Trainers
De eerste selectie wordt getraind door een hoofdtrainer, die minimaal in het bezit is van
diploma trainer coach 2. Ook de trainer van het tweede elftal dient gediplomeerd te zijn,
tenminste trainer coach 3.
De hoofdtrainer verzorgt minimaal twee trainingen van de eerste selectie per week, bepaalt
de opstelling van het eerste elftal en coacht tijdens de wedstrijden.
De trainer van het tweede elftal traint de tweede selectie tweemaal per week, bepaalt de
opstelling van het tweede elftal en coacht tijdens de wedstrijden. In 2018 maar zoals nu
blijkt ook in 2019 zal er een onderscheid moeten worden gemaakt voor de twee trainingen
bij het tweede, de eerste training zal bestaan uit een training van het 2e elftal aangevuld met
talenten uit OZC 4 of 3. De donderdag zal er door het 2e een gerichte training met het eigen
team kunnen plaats vinden, in overleg met de hoofdtrainer kan dan aanvulling plaats vinden,
hierbij bepaald de hoofdtrainer of er wel of geen spelers worden afgestaan. Aantallen
beschikbare spelers kunnen tot een wijziging leiden.
Van de trainers wordt verwacht dat zij werken volgens de door de vereniging bepaalde
uitgangspunten, zodat de doelstellingen gerealiseerd worden. Deze uitgangspunten zijn:







Selectie spelen betekend ook een selectie proces, het is een eer om zo hoog mogelijk
te spelen maar bij selecteren hoort een goede communicatie, deze zal door de
trainers en begeleiding zorgvuldig maar fair worden toegepast.
Talentvolle jeugdspelers in trainingen en wedstrijden waar mogelijk inzetten. Veel
aandacht voor de eigen jeugd.
Aandacht voor de individuele ontwikkeling van spelers. Niet het klasse niveau maar
het spelniveau is het belangrijkst. Bij een ontwikkeld spelniveau volgt vanzelf een
passend klasse niveau
Met grote regelmaat het volgen van de verrichtingen van andere selectie teams
Naast de prestaties ook het gedrag van spelers positief beïnvloeden. Een goede
presentatie als bijvoorbeeld nette kleding, normaal en acceptabel gedrag en inzet
voor het team
Voetbal technisch: in het voetballen uitgaan van eigen kwaliteit en kracht, met waar
mogelijk aanvallend spel en de tegenstander de wil op leggen

1.2.4 Spelers
Van selectiespelers wordt meer verwacht dan van recreatieve spelers. Selectiespelers
trainen minimaal twee keer per week, zijn tijdig aanwezig bij trainingen en wedstrijden en
tonen een bij het spelen in een selectie elftal een goede inzet. Daarnaast dienen deze spelers
zich te realiseren dat ze een voorbeeldfunctie vervullen, in diverse opzichten. Jeugdspelers
kijken tegen ze op, de publieke belangstelling is groter dan bij lagere elftallen en de
prestaties zijn zeer belangrijk en worden kritisch gevolgd.
Voorts wordt door de vereniging tijd, energie en geld in deze groep geïnvesteerd. Juist van
deze spelers wordt dan ook verwacht dat ze “met voetballen bij v.v. OZC bezig zijn”, door
bijvoorbeeld extra discipline, mentaliteit en betrokkenheid te tonen. Hieronder wordt ook
verstaan: te allen tijde beschikbaar zijn voor alle selectie elftallen. Uiteraard zijn de trainers
van de standaardteams hierin leading. Evenals het conformeren aan de binnen de selectie
geldende en overeengekomen regels. Waar mogelijk ook het meewerken aan de positieve
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uitstraling van de vereniging. Kortom: de vereniging op een waardige manier
vertegenwoordigen.
1.2.5 Keepers
Het beleid ten aanzien van de keepers, wordt grotendeels bepaald door het aantal
selectiekeepers. Dit kan jaarlijks uiteraard veranderen. Jaarlijks zal hierover nader overleg
plaatsvinden tussen TC en de trainers van de selectieteams. Dit overleg zal dienen om het
keepersgebeuren goed in te vullen, zodat alle keepers zoveel mogelijk aan keepen te doen
toekomen en hierdoor de kwaliteit van de keepers op peil te houden. Hierbij wordt gekozen
voor het op doen van zoveel mogelijk speelminuten, voor 2018/2019 gaan we van start met
3 keepers en zal op basis van selectie bepaald worden waar de keepers gaan spelen.
1.2.6 Begeleiding/faciliteiten
Naast een trainer is het gewenst dat elk selectie elftal beschikt over minimaal twee leiders
en een grensrechter. Bij het eerste elftal is een assistent trainer gewenst, mits we dit kunnen
invullen met stagiaires. Bij voorkeur komt deze uit het netwerk van de hoofdtrainer en is het
een tijdelijke situatie. Voor de keepers is er een gediplomeerde keeperstrainer, die met de
keepers werkt en aanwezig is bij wedstijden van de selectie teams. Tevens is er bij trainingen
en wedstrijden van de eerste selectie een gediplomeerde verzorger aanwezig.
1.2.7 Randvoorwaarden
Voor de randvoorwaarden van de selectie teams wordt verwezen naar de bijlage van dit
technisch beleidsplan.
1.2.8 Fysio
Voor de aanwezigheid van de fysio bij de selectie teams wordt verwezen naar de bijlage van
dit technisch beleidsplan.
1.2.9 Algemene voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden van de selectie teams wordt verwezen naar de bijlage van
dit technisch beleidsplan. De leiders van de elftallen dragen de verantwoordelijkheid om
spelers en speelsters kennis te laten nemen van de voorwaarden en in het geval van de
selectie van het contract neven activiteiten.
1.2.10 Senioren recreatief
Voor de lagere elftallen zijn geen trainers in dienst. Deze elftallen trainen in de regel eens
per week, waarbij een leider of een speler de rol van trainer en leider op zich neemt. Hoewel
bij deze elftallen de nadruk ligt op recreatief sportief bezig zijn, verwacht de club dat spelers
zich wel aan een aantal algemene regels houden:





Tijdig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden
Bij verhindering tijdig afmelden, zodat vervanging geregeld kan worden
Sportief gedrag richting tegenstander, medespelers, scheidsrechter en omstanders.
Leveren van bijdrage aan de vereniging, zoals het doen van kantinedienst en het
fluiten bij jeugdelftallen.

7

1.2.11 Beloften team (onder 23)
Het is gewenst tijdens een seizoen tenminste 4 wedstrijden te spelen met het z.g. “beloften
team” (onder de 23). Dit team bestaat uit spelers van de selectie teams, JO19 en eventueel
JO17 spelers. Dit beloften team zal wedstrijden spelen tegen gelijke tegenstanders.
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor dit team in de coaching en samen stelling. Indien
deze wedstrijden samen vallen met trainingen zal de trainer van het OZC2 in overleg met de
hoofdtrainer de avond training verzorgen.
Uiteraard met als doel de ontwikkeling van de jonge spelers te bevorderen. De samenstelling
van dit team geschiedt in overleg met de hoofdtrainer, trainer OZC2 en trainer JO19. Het
beloften team speelt 4 wedstrijden gedurende het seizoen, 2 voor de winterstop en 2 na de
winterstop. Indien er ruimte is zal worden ingeschreven voor de Beltona competitie.
1.2.12 Doorschuiven spelers/Exceptionele talenten.
Het doorschuiven van alle spelers (bij de jeugd en 2e jaars JO19-spelers naar de senioren),
zal plaatsvinden vanaf begin maart. De (1e)2e jaars JO19-spelers zullen tenminste éénmaal
per week meetrainen bij OZC 1 of 2, tijdens de winterstop zal de JCO voor de desbetreffende
vereniging een lijst door geven, met daarin een advies.
Vindt de hoofdtrainer echter dat er binnen de jeugd een exceptioneel talent speelt, die een
toegevoegde waarde kan hebben voor het eerste elftal, dan kaart de hoofdtrainer dit aan bij
de voorzitter van de Technische Commissie. Deze treedt op zijn/haar beurt in overleg met
het bestuurslid technische zaken van de jeugd (JCO) en/of het Hoofd Jeugdopleiding (HJO).
Wanneer de verantwoordelijken bij de senioren en jeugd in samenspraak met de
verantwoordelijke trainers vinden dat de overstap, de groei en ontwikkeling van de speler
ten goede komt, dan kan de hoofdtrainer een beroep doen op deze speler.

1.3

Randvoorwaarden Selectieteams mannen:




Dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.00 uur heel trainingsveld (zowel gras als
kunstgras voor 1 en 2)
De verdeling hiervan bepaald door de hoofdtrainer
Keeperstrainer nader te bepalen

Randvoorwaarden OZC1:
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 goede en dezelfde trainings-/wedstrijdballen
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 hesjes (3 kleuren)
 Voorafgaand aan seizoen apparatuur/licentie video gebeuren aanwezig
 30 kleine trainingspionnen
 20 grote trainings-/wedstrijdpionnen
 Voorafgaand aan seizoen voor spelers/trainers/staf kleding na inventarisatie en
goedkeuring begroting bestuur OZC.
 Kaarten zijn voor rekening van de vereniging OZC Ommen (m.u.v. kaarten die niet in
teambelang zijn, zoals o.a. aanmerkingen op leiding, spelbederf (bal wegtrappen,
schwalbes)). De leider kan op wedstrijdformulier zien, in welke categorie de kaart
valt.
 Maximaal 2 wedstrijden worden op het hoofdveld gespeeld voorafgaand aan de
thuiswedstrijden van OZC1, indien er door ruimte gebrek andere keuzes gemaakt
worden treedt men in overleg met de hoofdtrainer.
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Randvoorwaarden OZC2:
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 goede en dezelfde trainings-/wedstrijdballen
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 hesjes (3 kleuren)
 Voorafgaand aan seizoen apparatuur/licentie video gebeuren aanwezig
 Kaarten zijn voor rekening van de vereniging OZC Ommen (m.u.v. kaarten die niet in
teambelang zijn, zoals oa aanmerkingen op leiding, spelbederf (bal wegtrappen,
schwalbes)). De leider kan op wedstrijdformulier zien, in welke categorie de kaart
valt.
 Medische verzorgingskoffer
 30 kleine trainingspionnen
Randvoorwaarden OZC3/OZC4: in de kern identiek aan recreatief, na 19/20 onderstaand
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 25 goede en dezelfde trainings-/wedstrijdballen
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 hesjes (3 kleuren)
 Kaarten zijn voor rekening van de vereniging OZC Ommen (m.u.v. kaarten die niet in
teambelang zijn, zoals oa aanmerkingen op leiding, spelbederf (bal wegtrappen,
schwalbes)). De leider kan op wedstrijdformulier zien, in welke categorie de kaart
valt.
 Medische verzorgingskoffer
 20 kleine trainingspionnen
Randvoorwaarden keeperstrainer:
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 10 goede ballen
Randvoorwaarden recreatieteams:
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 20 goede trainings-/wedstrijdballen

1.4

Fysiotherapie “De Carrousel” Ommen

Elke dinsdag- en donderdagavond aanwezig.
Het schema ziet er dan als volgt uit:
18.30 uur – 19.00 uur
sportspreekuur deel 1 en VR 1
19.00 uur – 19.30 uur
OZC 2 en 3
19.30 uur – 20.00 uur
OZC 1
20.00 uur – 20.30 uur
sportspreekuur deel 2
20.30 uur – 21.00 uur
OZC 1
21.00 uur – 21.30 uur
voorlichting OZC (meten arbeidsintensiteit en fitheid spelers)

1.5

Algemene voorwaarden/afspraken/verantwoordelijkheden/
nevenactiviteiten selectiespelers

Aantal spelers selectie teams:
OZC 1 : 18 spelers + 2 keepers, wedstrijdselectie max 16 spelers
OZC 2 : 16 spelers + 2 keepers, wedstrijdselectie max 16 spelers
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Trainers van een hoger team kunnen altijd tijdens trainingsdagen, spelers uit een lager team
erbij halen om de aantallen aan te zuiveren, tot maximaal zoals hiervoor genoemd.
Voor het seizoen 2018/19 is het noodzakelijk dat hier tussen 2,3 en 4 goed overleg
noodzakelijk is, bij voorkeur dient op woensdag duidelijk te zijn hoe dit wordt ingevuld i.v.m.
wedstrijd gerichte training.
Spelers die zaterdags in een lager team spelen, starten altijd in de basis. Dit geldt voor alle
seniorenteams, dus 1 naar 2, 2 naar 3, 3 naar 4 enz.
Trainers selectieteams bespreken wekelijks de spelers op het veld en 1 x per maand in een
korte vergadering met TC voorafgaand aan de training.
De TC initieert deze afspraken.
Donderdagavond voor 22.00 uur dienen alle selecties compleet te zijn en aan de spelers
kenbaar gemaakt te zijn.
De verantwoordelijkheid betreffende communicatie ligt bij trainer/coach team.
Aanvulling is dat hierbij het gebruik van social media, met name bij selectie elftallen tot een
minimum wordt beperkt, spelers en leiders informeren elkaar in persoonlijke gesprekken en
of per telefoon.

2.1

Doelstellingen senioren dames

2.1.1 Doelstelling selectie
De doelstelling voor het eerste vrouwen elftal is om te spelen in de tweede klasse en daar
stabiel te presteren, met op termijn de ambitie om te promoveren naar de eerste klasse.
Deze doelstelling is alleen te realiseren met goede ontwikkeling van speelsters in de selectie
en anderzijds een goede ontwikkeling van spelers vanuit de jeugd en vanuit het tweede
vrouwen elftal.
2.1.2 Doelstelling dames 2
De doelstelling voor het tweede vrouwen elftal is om stabiel te presteren in de vierde klasse
en ervoor te zorgen, dat ze met de jeugdteams dames laten doorstromen naar het eerste
elftal.

2.2

Senioren beleidsplan dames

2.2.1. Senioren selectie
Op dit moment is alleen het eerste vrouwen elftal een selectieteam. Het is wenselijk dat het
eerste vrouwen team op een zo hoog mogelijk niveau voetbalt, uiteraard binnen de
mogelijkheden van de vereniging. Het tweede vrouwen elftal bestaat uit de overige
vrouwen, die niet in aanmerking komen voor het eerste vrouwen elftal. Belangrijkste doel
van het tweede elftal is het aanvullen van de eerste selectie en het verder ontwikkelen van
(jonge) speelsters die nog niet voor het eerste elftal in aanmerking komen.
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2.2.2. Speelwijze
Bij alle elftallen is de speelwijze 1-4-3-3 of een variant hierop. De variant houdt in, dat er
bijvoorbeeld gespeeld kan worden met een ruit, of iets meer nadruk of verdedigen cq
aanvallen.
2.2.3. Trainers
De eerste selectie wordt getraind door een hoofdtrainer, die minimaal in het bezit is van
diploma trainer coach 3.
De hoofdtrainer verzorgt minimaal twee trainingen van de eerste selectie per week, bepaalt
de opstelling van het eerste elftal en coacht tijdens de wedstrijden. De trainer van het
tweede elftal heeft de mogelijkheid de tweede selectie tweemaal per week te trainen,
bepaalt de opstelling van het tweede elftal en coacht tijdens de wedstrijden.
Van de trainers wordt verwacht dat zij werken volgens de door de vereniging bepaalde
uitgangspunten, zodat de doelstellingen gerealiseerd worden. Deze uitgangspunten zijn:






Talentvolle jeugdspeelsters in trainingen en wedstrijden waar mogelijk inzetten. Veel
aandacht voor de eigen jeugd.
Aandacht voor de individuele ontwikkeling van speelsters. Niet het klasse niveau
maar het spelniveau is het belangrijkst. Bij een ontwikkeld spelniveau volgt vanzelf
een passend klasse niveau
Met grote regelmaat het volgen van de verrichtingen van andere teams
Naast de prestaties ook het gedrag van speelsters positief beïnvloeden. Een goede
presentatie als bijvoorbeeld nette kleding, normaal en acceptabel gedrag en inzet
voor het team
Voetbal technisch: in het voetballen uitgaan van eigen kwaliteit en kracht, met waar
mogelijk aanvallend spel en de tegenstander de wil op leggen

2.2.4. Speelsters
Van selectie speelsters wordt meer verwacht van recreatieve speelsters. Selectie speelsters
trainen minimaal twee keer per week, zijn tijdig aanwezig bij trainingen en wedstrijden en
tonen bij het spelen in het eerste elftal een goede inzet. Daarnaast dienen deze speelsters
zich te realiseren dat ze een voorbeeldfunctie vervullen, in diverse opzichten.
Jeugdspeelsters kijken tegen ze op, de publieke belangstelling is groter dan bij anders
elftallen en de prestaties zijn zeer belangrijk en worden kritisch gevolgd.
Voorts wordt door de vereniging tijd, energie en geld in deze groep geïnvesteerd. Juist van
deze speelsters wordt door dan ook verwacht dat ze “met voetballen bij v.v. OZC bezig zijn”,
door bijvoorbeeld extra discipline, mentaliteit en betrokkenheid te tonen. Hieronder wordt
ook verstaan: te allen tijde beschikbaar zijn voor alle elftallen. Uiteraard zijn de trainers van
de teams hierin leading. Evenals het conformeren aan de binnen de selectie geldende en
overeengekomen regels. Waar mogelijk ook het meewerken aan de positieve uitstraling van
de vereniging. Kortom: de vereniging op een waardige manier vertegenwoordigen.
2.2.5. Keepers
Bij de teams dames 1 en 2 zijn een 2-tal keepsters. Beide keepsters trainen bij het eerste en
op wedstrijddagen sluit de keepsters van dames 2 aan bij het eerste.
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2.2.6. Begeleiding/faciliteiten
Naast een trainer is het gewenst dat het eerste vrouwen elftal beschikt over een leider en
een grensrechter. Bij het eerste elftal is ruimte voor stagiaires.
2.2.7. Randvoorwaarden
Voor de randvoorwaarden van de selectie teams wordt verwezen naar de bijlage van dit
technisch beleidsplan.
2.2.8. Fysio
Voor de aanwezigheid van de fysio bij de selectie teams wordt verwezen naar de bijlage van
dit technisch beleidsplan.
2.2.9. Algemene voorwaarden
Voor de algemene voorwaarden van de selectie teams wordt verwezen naar de bijlage van
dit technisch beleidsplan.
2.3
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden OZCVR1:
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 goede en dezelfde trainings-/wedstrijdballen
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 30 hesjes (3 kleuren)
 30 kleine trainingspionnen
 20 grote trainings-/wedstrijdpionnen
 Kaarten zijn voor rekening van de vereniging OZC Ommen (m.u.v. kaarten die niet in
teambelang zijn, zoals o.a. aanmerkingen op leiding, spelbederf (bal wegtrappen,
schwalbes)). De leider kan op wedstrijdformulier zien, in welke categorie de kaart
valt.
Randvoorwaarden OZCVR2:
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 20 goede en dezelfde trainings-/wedstrijdballen
 Voorafgaand aan seizoen tenminste 20 hesjes (3 kleuren)
 Medische verzorgingskoffer
 30 kleine trainingspionnen
2.4
Fysio
Op dinsdag- en donderdagavond is de fysio aanwezig.
2.5
Algemene voorwaarden
Aantal spelers selectie teams:
OZCVR1 : 16 speelsters + 2 keepsters, wedstrijdselectie max 16 speelsters
OZCVR2 : 14 speelsters, wedstrijdselectie max 14 speelsters
Trainers van een hoger team kunnen altijd tijdens trainingsdagen, spelers uit een lager team
erbij halen om de aantallen aan te zuiveren, tot maximaal zoals hiervoor genoemd.
Speelsters die zaterdags in een lager team spelen, starten altijd in de basis.
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Donderdagavond voor 22.00 uur dienen alle selecties compleet te zijn en aan de spelers
kenbaar gemaakt te zijn.
Aanvulling is dat hierbij het gebruik van social media met name bij selectie elftallen tot een
minimum wordt beperkt, spelers en leiders informeren elkaar in persoonlijke gesprekken en
of per telefoon.
De verantwoordelijkheid betreffende randvoorwaarden ligt bij teammanager/leiders team.
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Bijlage – Contract nevenactiviteiten selectiespeler OZC 1 , OZC2 , OZC3, OZCVR1
Als je kiest voor selectievoetbal in de standaard teams van OZC1, OZC2, OZC3 of OZCVR1 dan
wil de vereniging dit belonen en krijg je hier van de vereniging dan ook veel voor terug. Denk
aan zaken als betaalde trainers, goede trainingsmaterialen en representatieve kleding en
andere middelen zoals omschreven in het beleidsplan selectievoetbal.
Daarentegen staat ook dat je kiest voor de plichten van een selectiespeler, dit betreft onder
andere:
- Voorbeeldfunctie zijn voor de vereniging;
- De training of wedstrijd gaat voor een verjaardagsfeestje of een partijtje tennis.
Studie, werk of andere hobby’s zodanig indelen, dat je zoveel mogelijk aan je
voetbalverplichtingen kunt voldoen;
- Terug investeren van tijd in de vereniging t.b.v. het naar een hoger niveau tillen van
het niveau van de jeugd door het uitvoeren van nevenactiviteiten binnen de
jeugdafdeling.
Tijdens dit seizoen kies ik er als selectiespeler voor de volgende nevenactiviteiten uit te
voeren om aan deze plichten te voldoen:
Activiteiten (kruis je keuze aan)
Vaste trainer jeugdelftal
Vaste leider jeugdelftal
Roulatie trainer jeugd (uitgangspunt groep van circa 6)
Roulatie leider jeugdelftal (uitgangspunt groep van circa 3)
Trainer voetbalschool (uitgangspunt 1 vrijdag in de maand)

Indien aanwezig!!

T.a.v. bovenstaande nevenactiviteiten zal het jeugdbestuur contact met je opnemen over
een exacte indeling aangaande hoe hier invulling aan te geven (vóór 1 juli wordt
terugkoppeling gegeven door het jeugdbestuur aangaande de invulling van de activiteiten).
Met het ondertekenen ga ik akkoord met de verplichtingen van het selectievoetbal.
Indien je niets wil doen, is het helaas niet mogelijk te voetballen in een selectieteam. Dit,
omdat elk seniorenelftal zich moet inzetten voor de club (fluiten, bardiensten, etc.) en de
selectieteams ook aan deze verplichting moeten voldoen.

Naam speler:
Seizoen:

Handtekening:
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