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De voorzitter....
Beste Herthanen,
Voetbal bezorgt nog steeds veel mensen plezier, ook al is er een overvloed aan andere, al
dan niet sportieve keuzes die gemaakt kunnen worden. Wij zijn blij met al onze leden en
willen het daarom voor ieder van hen naar de zin maken.
Hoe kijken wij bij SV Hertha naar de sport? Wat voor vereniging willen wij zijn?
Bij SV Hertha stellen wij ons ten doel dat iedereen, van jeugdlid tot veteraan, ongeacht rang
of stand, met of zonder aanleg of ambitie op een plezierige manier kan sporten.
Iedereen mag meedoen. Fanatiek en voor de punten? Gewoon voor de gezelligheid? Voor
de derde helft en de kantine? Allemaal prima. Wij streven naar een gezond evenwicht
hiertussen.
In dit beleidsplan staan de visie en de doelstellingen van ons aller Hertha nader uitgewerkt.
In een eerdere planperiode heeft de toenmalige jeugdcommissie in samenspraak met het
bestuur en de commissie voetbalzaken onderdelen aangescherpt.
Met name door de
planmatige aanpak bij de jeugd hebben we sportief een grote stap voorwaarts gemaakt.
Deze opwaartse lijn bij de jeugd vasthouden doortrekken tot en met de senioren blijft op
sportief gebied een uitdaging. Als sportvereniging mag je best ambities hebben. Zoals in de
2e alinea al aangegeven is plezier en welbevinden bij onze club ene even groot goed.
Ondanks het feit dat het beleidsplan is geschreven voor een periode van vier
voetbalseizoenen is het niet in beton gegoten. In de praktijk moet blijken of de gemaakte
keuzes werken zoals bedoeld. Zo niet, dan moeten wij daar tussentijds iets mee.
Voorzie ons wat dat betreft van informatie.
Niet niet alleen langs de lijn of in de kantine, maar rechtstreeks bij de mensen die er over
gaan.
Namens het bestuur van SV Hertha
Michel Klinkhamer, voorzitter.
Vinkeveen, augustus 2022

INLEIDING
In dit beleidsplan geven we een zo compleet mogelijk beeld van het voetbaldeel van onze
vereniging.
Samengevat komt het neer op het volgende:
-Plezier in het beleven van de voetbalsport staat bij ons voorop.
-Bij ons is ruimte voor zowel ambitie, prestatiegericht trainen en voetballen als voor een meer
recreatieve manier van sporten.
-Van al onze leden vragen wij actieve medewerking en een sportieve, positieve houding.
Als voetbalvereniging mag je sportieve ambities hebben. Doelstellingen in de jeugdafdeling
zijn:
– opleiden van voetballers met techniek als basis;
– ontwikkeling van individuele spelers;
– jeugdselectieteams spelen in de 1e klasse;
– jeugdspelers stromen door naar de seniorenafdeling;
Doelstellingen bij de senioren zijn:
– een volwaardige selectie voor wat betreft aantal en niveau;
– met het 1e team spelen in de 3e klasse KNVB.
Voor alle duidelijkheid. Zet jij met jouw team gezelligheid op nummer 1 of streef je naar de
perfecte 3e helft? Je bent van harte welkom!

1 BESCHRIJVING SV HERTHA
1.1
Algemene informatie
Sinds 1980 hebben wij een prominente plaats op Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Wij
beschikken over drie velden, waaronder twee kunstgrasvelden.
De accommodatie is in 2016 grondig gerenoveerd en bestaat onder andere uit 16
kleedkamers, twee kunstgrasvelden, een old school grasveld, en een uiterst moderne in het
oog springende kantine.
De club kent de volgende afdelingen:
Veldvoetbal:
-dames- en heren leeftijd-+ voetbal op vrijdagavond;
-heren senioren op zaterdag;
-jeugdvoetbal voor jongens en meisjes (dames) op zaterdag;
Zaalvoetbal:
- heren senioren;
- heren veteranen.
1.2 Organisatiestructuur
Bestuurlijk is de structuur in 2016 veranderd. Op de website staat een nadere beschrijving
van diverse commissies en functionarissen. Hier beperken we ons tot een uitleg van de
inrichting van het hoofdbestuur en direct aan voetbal gelinkte taken.
Het hoofdbestuur bestaat uit:
- voorzitter;
- lid financiële zaken;
- lid operationele zaken;
- lid strategische zaken en communicatie;
- lid voetbalzaken;
- lid evenementen en kantinezaken.
De jeugdcommissie bestaat uit:
- een coördinator voetbalopleiding;
- coördinatoren voor de verschillende leeftijdsgroepen; – een coördinator evenementen.
De groep trainers bestaat uit
- een hoofdtrainer senioren;
- hoofdtrainers bij elke jeugdcategorie;
- elftaltrainers bij de teams;
- keeperstrainers voor alle jeugd- en seniorenkeepers.
1.3 Algemene doelstelling SV Hertha
SV Hertha heeft ten doel het laten beoefenen en bevorderen van de interesse in de
voetbalsport. Om als gezonde vereniging te kunnen functioneren, is het beleid gericht op een
goede balans tussen prestatie en recreatie.
Naast de algemene doelstelling hebben wij een aantal kernwaarden hoog in het vaandel
staan. Deze luiden:
– Wij beoefenen de voetbalsport op een sportieve manier. Iedereen in de vereniging houdt
zich daaraan;
– Bij onze club is aandacht zijn voor zowel de prestatiegerichte als de recreatieve beleving
van de voetbalsport;

– Optimale prestaties komen tot stand met behoud van spelvreugde en fair play ;
– Wij willen met het 1e seniorenteam, met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers zo hoog
mogelijk voetballen;
– Wij streven er naar om over een zo goed mogelijke accommodatie te beschikken;
– Wij zijn en blijven financieel gezond;
– Wij zijn een amateurvereniging. Wij doen niet aan het betalen van spelers.
– Alle onze leden moeten zich bij onze vereniging thuis voelen.
– Alle onze leden gaan respectvol met elkaar om.

2. SPORTIEVE DOELSTELLINGEN
2.2 Doelstelling jeugdvoetbal.
Het beleidsplan is een leidraad voor de aandachtspunten van elk seizoen. Centrale
doelstellingen in het jeugdvoetbal zijn:
– opleiden van voetballers met techniek als basis;
– ontwikkeling van individuele spelers;
– jeugdselectieteams spelen in de 1e klasse;
– jeugdspelers stromen door naar de seniorenafdeling;
-bij de jeugd hebben we zowel jongensteams als meisjesteams.
-in de ideale wereld die wij nastreven zijn er in elke leeftijdscategorie jongens- en
meisjesteams.
Net zoals bij de senioren geldt ook hier dat plezierig sporten voorop staat. Ook bij onze jeugd
steekt het aantal 2e en 3e teams uit boven het aantal 1e teams. Het spreekt voor zich dat ook
deze teams van onze prachtige accommodatie gebruik maken.
Voor alle teams en trainers zijn uitgewerkte trainingen beschikbaar. Daar zit een logische,
doorgaande lijn in op het gebied van conditie, techniek, tactiek en spelbeleving. Ongeacht
het niveau van de spelers zijn de trainingen gevarieerd en aantrekkelijk.
In de opleidingsgedachte die vooral geldt voor de selectieteams is het streven naar korte
termijn prestaties (winnen op zaterdag) van ondergeschikt belang. Het gaat niet om winst,
maar om winst boeken;
–De trainingen van de selectieteams worden gegeven door gediplomeerde of door het
bestuur bekwaam geachte trainers;
2.3 Naast de voetbaldoelen zijn de volgende zaken van belang:
– Het organiseren van nevenactiviteiten met als doel om het voor iedereen zo leuk te houden
bij onze club dat er voor spelers geen reden is om SV Hertha gedag te zeggen. Eigen
initiatief wordt met applaus begroet;
-Het organiseren van (voetbal-)activiteiten om meer jongens en meisjes warm te maken om
bij onze club te komen spelen;
– Het bevorderen van de karaktervorming bij de spelers en het meegeven van normen en
waarden (taalgebruik, onderling respect, antidiscriminatie etc.);
– Het creëren van een sfeer waarbij sportiviteit en plezier en het leveren van prestaties hand
in hand gaan.
Bij het mede vormen van karakter en het scheppen van een goede sfeer geven volwassenen
het goede voorbeeld.

3. Teamsamenstelling, doorstroming.
De doelstelling om met de jeugd selectieteams in de 1e klasse te spelen houdt in dat de beste
spelers in de 1e teams moeten spelen. Dit betekent dat het indelen van de selectieteams niet
per definitie op basis van leeftijd gebeurt. Er wordt gekeken naar kwaliteiten van individuele
spelers en er wordt gekeken of en hoe de spelers een samenhangend en kwalitatief team
vormen.
Over de indeling van alle teams hebben de coördinator voetbalopleiding, de
jeugdcoördinatoren en de commissie voetbalzaken een beslissende stem.
Voorafgaand aan de besluitvorming is er overleg met de teamleiders en trainers.
Teamleiders en trainers respecteren het genomen besluit en handelen daarnaar.
De doelstelling bij de senioren is dat het 1e elftal in de 3e klasse KNVB speelt. De
samenstelling van het sterkste elftal om deze doelstelling te behalen is de taak van de
hoofdtrainer. De hoofdtrainer is ook de verantwoordelijke voor de samenstelling van de
voltallige selectie. De commissie voetbalzaken en de hoofdtrainer voeren hier overleg over.
3.1 Hoe kijken we naar spelers.
Gedurende het seizoen hebben de trainers en teamleiders het beste zicht op de prestaties
en ontwikkeling van de spelers. Tussentijds hebben de teamleiders, de jeugdtrainers, de
coördinator voetbalopleiding en sectorcoördinatoren formeel of informeel overleg over de
samenstelling van de teams. In de herfst (medio oktober) en tijdens de winterstop wordt
bekeken of er wijzigingen in de teams noodzakelijk zijn.
Tijdens de indelingsvergaderingen in mei overleggen trainers en teamleiders over de indeling
van de teams voor het nieuwe seizoen. De coördinator voetbalopleiding of de betreffende
sectorcoördinator zit deze bijeenkomsten voor.
De door trainers en teamleiders ter tafel gebrachte informatie is leidend bij het indelen van
de spelers voor het volgende seizoen en het samenstellen van de teams.
3.2 Indelingscriteria.
Bij ons wordt geselecteerd vanaf de JO / MO-8 waarbij de beste spelers in het 1e team staan
en de mindere spelers in het laagste team staan. We selecteren door zodat iedere speler op
zijn niveau voetbalt.
In elke categorie wordt gestreefd naar het formeren van een zo sterk mogelijk 1e team. Bij het
samenstellen van de teams spelen de volgende criteria een rol:
– Voetbalvaardigheden: Balvaardigheid, inzicht, instelling, de wil en het vermogen om te
presteren spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een speler.
– Plaats en positie: Als een speler specifieke kwaliteiten voor een bepaalde positie in het
elftal heeft, kan dit een rol spelen bij de selectie (voor die positie).
– Capaciteit aan spelers: Het totaal aantal spelers voor een bepaalde leeftijdscategorie kan
een rol spelen in het selectieproces.
– Leeftijdsopbouw: De leeftijdsopbouw binnen de totale groep spelers van een
leeftijdscategorie kan invloed hebben op de selectie/indeling en kan zelfs betekenen dat van
selectie wordt afgezien, met het oog op de toekomst (dit dient echter een uitzondering te
blijven).
Voor wat betreft de samenstelling van de teams voor het nieuwe seizoen worden de puntjes
op de -i gezet na een selectie periode met een aantal indelingstrainingen.
Voor de goede orde: ouders hebben geen stem in de teamsamenstelling. Ouders met een
dubbelrol (ouder / leider / trainer / bestuurslid) praten niet mee over hun eigen kind of het
team waarin het kind komt te spelen.

Het besluit over de indeling van alle teams valt onder de verantwoordelijkheid van de
coördinator voetbalopleiding, de sectorcoördinatoren en het bestuurslid voetbalzaken.
Tijdens het seizoen wordt bekeken of de gevormde selectie en indeling van spelers voor de
verschillende teams de juiste is gebleken. Er zijn twee momenten vastgesteld, waarop er
eventueel wisselingen in een team kunnen worden doorgevoerd. Dat is in uitzonderlijke
gevallen eind oktober en na een overleg in de winterstop
Uitsluitend op deze momenten kan dus eventueel besloten worden om de samenstelling van
een of meerdere teams te wijzigen.
3.3 Doorstroming van spelers.
De leeftijdsindeling zoals de KNVB die hanteert is uitgangspunt, maar geen star principe. Het
zou ons selectiebeleid en onze visie op ontwikkelen van spelers in de weg kunnen staan.
In een aantal gevallen kunnen spelers vroegtijdig doorstromen naar een naast hoger gelegen
categorie of naar de senioren.
Dat kan onder meer in de volgende gevallen:
– De speler in kwestie ligt technisch en tactisch ver vooruit op zijn leeftijdsgenoten en zou in
zijn voetbalopleiding geblokkeerd worden, als hij niet zou overgaan naar de hogere
leeftijdscategorie binnen de jeugd of naar de senioren. De hoofdtrainer van de categorie, de
coördinator voetbalopleiding, sector coördinator en teamleider beoordelen dit. Uiteraard vindt
de definitieve stap alleen plaats na overleg met de speler en diens ouders/ verzorgers.
Bij de besluitvorming over een vervroegde overgang binnen de jeugd of van jeugd naar
senioren wordt het bestuurslid voetbalzaken betrokken. Nadat het besluit genomen is traint
en speelt de betreffende speler voortaan in zijn/haar nieuwe team.Net zoals bij de
selectieprocedure praten ouders met een dubbelrol niet mee over de betreffende speler of
het team in kwestie.
NB. Geen enkele trainer kan op eigen houtje, zonder overleg zoals hierboven omschreven,
een speler laten meetrainen met een andere categorie dan waar de speler is ingedeeld.
– In het geval waarin in een bepaalde leeftijdscategorie een tekort aan spelers is, kan het
team worden aangevuld met spelers die daar op basis van hun leeftijd normaliter nog niet
voor in aanmerking zouden komen. Bij de bepaling van de keuze voor spelers zal met name
gekeken worden naar de mate waarin de spelers naar verwachting in staat zullen zijn zich
aan te passen; in technisch, tactisch en emotioneel opzicht.
De hoofdtrainer van de categorie, coördinator voetbalopleiding, sectorcoördinator en
teamleider beoordelen dit. Uiteraard vindt de definitieve stap alleen plaats na overleg met de
speler en diens ouders/ verzorgers.

4 Verwachtingen.
Voor het bereiken van de extra-sportieve doelen is de medewerking van u als ouder
onmisbaar. Op het moment dat de regels (bijvoorbeeld ten aanzien van sportief gedrag,
hygiëne) die wij als vereniging hoog in het vaandel hebben staan, bij u geen weerklank
vinden valt de bodem onder dit deel van onze visie weg. Wij gaan er echter vanuit dat u onze
uitgangspunten onderschrijft.

Seniorenspelers en andere volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor onze jeugd. De
regels, normen en waarden die we binnen de vereniging voorstaan gelden voor al onze
leden.
4.1 Wat verwachten we van onze spelers.
Van de spelers wordt verwacht dat ze zich aan de volgende uitgangspunten houden:
– Elke speler neemt zoveel mogelijk deel aan door Hertha georganiseerde activiteiten;
– Trainen is verplicht om deel te kunnen nemen aan wedstrijden;
– Elke speler is steeds tijdig aanwezig. Niet tijdig aanwezig zijn kan gevolgen hebben voor
de deelname aan de betreffende activiteit;
– Elke speler maakt verhindering voor een training of wedstrijd steeds tijdig met de reden
kenbaar bij zijn elftalleider en/of trainer;
– Elke speler gaat op een sociale, respectvolle manier om met teamgenoten en leiders en
trainers;
– Elke speler gedraagt zich op sportieve en correcte wijze ten opzichte van medespelers en
leiders en trainers en ten opzichte van tegenstander en scheidsrechter;
– Elke speler houdt zich aan de KNVB spelregels;
– Elke speler onthoudt zich van vernielingen, onfatsoenlijk gedrag, pesten, ruw spel en/of
vernieling van andermans eigendommen. Hieronder worden tevens de tenues en
trainingspakken van Hertha en de kleedkamers, parkeerplaats en fietsenstalling verstaan;
– Wangedrag kan door de leider of trainer direct worden bestraft door uitsluiting van training
en/of wedstrijd (overigens zonder jeugdspelers alleen en zonder begeleiding naar huis te
sturen). Bij herhaling neemt het hoofdbestuur een besluit. De ouders van jeugdleden zullen
daarover worden geïnformeerd;
– Spelers zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen scheenbeschermers te dragen; –
Spelers douchen na de training en na de wedstrijd;
– Van geblesseerde spelers wordt verwacht dat ze hun betrokkenheid bij het team tonen
door de wedstrijden te bezoeken. Ook houden zij hun trainer / leider op de hoogte van het
verloop van de blessure;
– Van de spelers wordt verwacht dat ze na de wedstrijd afscheid nemen van hun
tegenstanders en de scheidsrechter door het geven van een hand.
Sancties/straffen
Wanneer spelers zich niet houden aan het bovenstaande en/of andere afspraken en regels,
kan het hoofdbestuur disciplinaire maatregelen tegen de betreffende speler nemen. Deze
beslissing hierover zal altijd gezamenlijk genomen worden door tenminste twee leden van
het hoofdbestuur. Sanctiemaatregelen worden besproken met dan wel meegedeeld aan de
betreffende speler en wanneer het een jeugdspeler betreft ook aan diens ouder(s) /
verzorger(s).
4.2 Wat verwachten we van de ouders van onze jeugdspelers.
Wij gaan ervan uit dat het voor u als ouder(s) vanzelfsprekend is om aan de volgende
verwachtingen te voldoen:
– Contributieverplichtingen tijdig voldoen;
– Ervoor zorgen dat uw zoon of dochter tijdig aanwezig is bij trainingen, wedstrijden en
andere activiteiten van Hertha en zo nodig voor tijdige afmelding zorgen;
– U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer van uw zoon of dochter van en naar het
sportcomplex;
– U draagt actief bij aan het vervoer van de spelers naar uitwedstrijden en bij andere
evenementen;
– Wij gaan ervan uit dat ouders en andere belangstellenden bij de wedstrijden komen kijken.
Van hen verwachten wij dat zij zich sportief gedragen;
– Belangstelling tonen staat op de eerste plaats en aanmoedigen wordt daarom zeer op prijs
gesteld. Schelden op spelers, leiders, tegenstanders en/of scheidsrechters behoort
nadrukkelijk niet tot aanmoedigen en is daarom TABOE. Het staat iedereen vrij om personen

die dit toch doen, op hun gedrag aan te spreken. Bij aanhoudend wangedrag kan elk
aanwezig bestuurslid deze persoon (personen) verzoeken de accommodatie van onze club
te verlaten;
– Tijdens de wedstrijd is de leiding in handen van de scheidsrechter. De coaching wordt
uitsluitend gedaan door de teamleider of -trainer.
– De kleedkamer is het domein van spelers, leiders en trainers. Met uitzondering van de
mini’s en de JO-7 en de JO-8 zijn ouders daar niet gewenst.
4.3 Wat verwachten we van onze teamleiders.
Teamleiders worden in de regel geworven onder de ouders van de jeugdspelers.
Bij ons wordt van u verwacht dat u in overeenstemming met het vrijwilligersbeleid bijdraagt
aan het draaiend houden van de vereniging. Wij gaan ervan uit dat u als ouder een taak op
zich neemt. Wanneer dat gebeurt als begeleider van een (jeugd-) team dan kiest u er voor
zich te houden aan de afspraken in dit beleidsplan.
– Als teamleiders ontvangt u aan het begin van het seizoen een aantal wedstrijdballen, een
tas met wedstrijdkleding voor het team en een waterzak. Daarnaast ontvangt u een
coachjack;
–Heeft u vragen over het een of ander? Leg deze voor en bespreek deze met de juiste
persoon (personen). De coördinator voetbalopleiding, de sectorcoördinator of het bestuurslid
voetbalzaken zijn u graag van dienst. Uiteraard kunt u voor advies of het delen van
ervaringen ook bij andere teamleiders.
– De KNVB organiseert diverse opleidingen voor jeugdleiders. Actuele informatie daarover is
beschikbaar en op de website van de KNVB en bij de jeugdcoördinator. Mocht u interesse
hebben, dan laat u dat aan hem weten;
– Voor wat betreft sportiviteit en collegialiteit speelt u cruciale rol. Hierbij gaat het belang en
de kernwaarden van de vereniging boven alles.
4.4 Het onderling lenen van spelers.
Bij het indelen van de teams wordt zoveel mogelijk geprobeerd om ruim voldoende in een
team te plaatsen. Toch kan het voorkomen dat een team incidenteel over te weinig spelers
beschikt.
Onderling lenen van spelers is dan de meest voor de hand liggende oplossing. In de meeste
gevallen zal onderling zodanig goed worden samengewerkt tussen de verschillende teams,
dat dit niet tot problemen kan leiden. Sportiviteit staat hier boven alles.
Om onduidelijkheid te voorkomen, gelden de volgende uitgangspunten:
– De jeugdleider van het team met te weinig spelers neemt altijd contact op met de een
teamleider uit dezelfde leeftijdsgroep.
-Zo mogelijk wordt het lenen / uitlenen in onderling overleg geregeld;
– De eigen teamleider informeert de betreffende speler(s) en geeft door hoe laat en waar
deze aanwezig moet(en) zijn;
-Lukt het niet om het lenen/uitlenen in de eigen leeftijdscategorie te regelen wordt gezocht in
een naast jongere categorie;
– Het spreekt voor zich dat iedere teamleider de sportiviteit heeft om zijn collega uit de brand
te helpen.
– De leen- en uitleenafspraken gelden voor zowel de jeugd als de senioren.
-Let wel: in ALLE leengevallen stel je de leider van het team waaruit geleend wordt op de
hoogte. Ook wanneer dit team vrij is.
Het getuigt van sportiviteit wanneer niet steeds dezelfde speler of een klein groepje van
spelers wordt uitgeleend;

4.5 Overige zaken.
– Wisselen van spelers tijdens de wedstrijd. Elke speler komt aan spelen toe tenzij er
wegens het niet houden aan afspraken een reden is om een speler niet op te stellen of
minder te laten spelen.
– Vertrek bij uitwedstrijden. Samen uit, samen thuis gaat zeer zeker op voor het vertrek bij
uitwedstrijden. Het vertrek naar en de aankomst na een uitwedstrijd dient dan ook plaats te
vinden vanaf onze accommodatie. Dat geldt voor ieder team.
TOT SLOT
Op de voorgaande pagina’s staat aangegeven hoe we extra-sportieve doelen bereiken, wat
we daartoe van de direct betrokkenen, spelers, ouders en leiders verwachten en wat we
iedereen bieden. Het bereiken van de sportieve doelen vertrouwen we toe aan ons technisch
kader op de velden waartoe trainers en ook leiders behoren.
De weg waarlangs de prestaties groeien is een lange. En of prestaties groeien is van veel
factoren afhankelijk. Voor het doen groeien van prestaties komt nogal wat kijken. Training en
coaching zijn vanzelfsprekende middelen. Hierop kunnen we invloed uitoefenen. Maar wat te
denken van zaken als gezond gedrag en mentaliteit. Om nog maar te zwijgen over nog
minder of helemaal niet beïnvloedbare zaken als talent, aanleg en ambitie.
Laten we altijd voor ogen houden dat het feitelijk alleen gaat om het welbevinden en plezier
van de voetballers zelf.
Daarom: Veel voetbalplezier gewenst bij ons aller SV Hertha!

