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Inleiding en mededelingen
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Voorbereiding Teamindeling (Fred Joosten)
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Bestuurszaken (Arno van Heusden)
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Aanwezig: Arno van Heusden (Bestuur - Voorzitter, Kledingcommissie), , Jan Roelofs (Wedstrijd
secretaris), Fred Joosten (Jeugdcoördinator, Notulist), Berry Menting (leeftijdscoördinator Meiden),
Pascal de Jong (leeftijdscoördinator JO17/JO19), Mark Mocking (leeftijdscoördinator JO15), John
Smith (leeftijdscoördinator JO13), Tom van Moerkerk (leeftijdscoördinator JO11), Martijn
Steenbergen (leeftijdscoördinator JO9)
Afwezig: Barry Heijse (Technisch Jeugdcoördinator), Arno Jacobs (Bestuur - Accommodatie), Truus
van Woerkom (leeftijdscoördinator JO9)
Aanwezig: JO7-1, JO7-2, JO8-1, JO8-2, JO9-1, JO9-2, JO9-3, JO9-4, JO10-1, JO10-3, JO10-4, JO11-3,
JO11-4, JO13-3, JO13-4, JO13-5, JO14-1, JO14-3, JO15-2, JO16-1, JO17-2, JO17-3, JO19-2, JO19-3,
MO7-1, MO9-1, MO15-1, MO17-1
Afwezig: JO10-2, JO11-1, JO11-2, JO13-1, JO13-2, JO15-3, JO17-1, JO19-1, MO11-1, MO13-1

Inleiding / Mededelingen
Fred Joosten of de leeftijdscoördinator opent het overleg en heet iedereen welkom.
Als gevolg van de grote groei van het aantal meiden dat voetbalt bij de sportclub Bemmel krijgen de
meidenteams een eigen “tak”. Er is nu o.a. een eigen leidersoverleg voor de meidenteams.
Ter ondersteuning zijn Anke Mulder en Maike van Bussel gevraagd voor de 1e opvang van de nieuwe
aanwas van de meiden.

Voorbereiding Teamindeling
Bij de voorbereiding van komend seizoen wordt in hoofdlijnen dezelfde planning aangehouden als
vorig seizoen en worden de genoemde verbeterpunten van de evaluatie meegenomen.
Belangrijkste uitgangspunten bij teamindeling:
 Iedereen speelt in zijn eigen leeftijdscategorie (o.b.v. geboortejaar)
 Evenredige verdeling van aantal spelers per team
 Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeuren. Eventueel
mogelijk om 1 jaar eerder mee te gaan of 1 jaar langer in een leeftijdscategorie te blijven
spelen. Alleen als dit mogelijk is qua teamindeling / verdeling van aantal spelers.
 Geen sub-selectie bij niet-selectieteams
 Selectieteams: indeling wordt gedaan door de TC
Mogelijk om spelers aan te dragen voor selectie.
 Niet selectieteams: indeling door de leeftijdscoördinatoren
Planning activiteiten Teamindeling:
o
o

o
o

o
o

Februari: Voorbespreking Technisch Jeugdcoördinator en Jeugdcoördinator
 Aantal selectieteams, gewenste aantallen per team
28 februari: Overleg Selectietrainers
 Beleid t.a.v. niet-selectieteams
 Communicatie naar en informatie van afvallers
3 / 10 maart: Detailplanning van alle activiteiten rondom teamindeling
 Communiceren met begeleiders tijdens leidersoverleg
7-3 t/m 25-3: Inventarisatie bij begeleiders voor mogelijk selectie
 Zie de bijlage voor de informatie om spelers aan te dragen voor de selectie
 Informatie verstrekking rechtstreeks aan TC
25-3 t/m 17-4: Scouten o.b.v. aangeleverde informatie
 Door TC
18-3 t/m 18-4: Inventarisatie bij begeleiders
 Informatie vragen van teams (maart – april)
 Informatie stoppen / doorgaan spelers en begeleiders
 Informatie verstrekking rechtstreeks aan LC
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o

o
o
o

o

o
o
o
o

o
o

20-4 t/m 24/4: mondelinge toelichting per team
 Mogelijkheid voor toelichting met LC en JC
 Vorig jaar aantal teams gebruik van gemaakt.
17-4: Concept Selectieteams
 Voorlopige indeling, maximaal aantal afvallers
1-5: Definitieve Selectieteams
4-5/8-5: Communicatie naar afvallers selectieteams
 Gesprek met:
 Selectietrainers (terugkijken / toelichting)
 Leeftijdscoördinator (vooruitkijken / voorkeuren voor
teamindeling)
7-5: alle informatie verzameld, uitgewerkt en bespreken
 Overleg LC en JC (optioneel)
 Vaststelling aantal teams per leeftijdscategorie
 Afstemming aantallen doorschuiven/dispensatie
17-5: Concept Teamindeling afgerond (LC)
17-5: Communicatie naar begeleiders waarvan grote wensen niet ingewilligd konden
worden
19-5: Inzage concept indeling voor begeleiders
 Verdere invulling begeleiding
19-5 t/m 3-6: Laatste wijzigingen teamindeling
 Opzeggingen
 Aanmeldingen
6-6: Bekendmaking teamindeling
 Invulling teambegeleiding
15-6: inleveren teamopgave / klasse indeling
 Vooraf bespreking met begeleiding

Bestuurszaken










Nieuw beleidsplan
o Huidig beleidsplan tot 2020
o Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw beleidsplan
 Inclusief nieuw technisch beleidsplan
Evaluatie JVTC
o Cursus voor trainers, gegeven door KNVB
o 17 deelnemers
o Positieve terugkoppeling
o Krijgt een vervolg (leiders, trainers, ouders, spelers)
Evaluatie JO19 uitgevoerd i.v.m. doorstroming naar Senioren
o JO19-2 voorkeur voor zaterdag senioren
o ZO-4: deels naar 40+
o Verwachting 1 Zondag team minder
Spelers die (langdurig) geblesseerd zijn kunnen gebruik maken van fysiotherapie Wismans
o Geldt voor alle spelers van de club
o 1e consult kan op afspraak op de club gemaakt worden (maandagavond).
Vervolgconsulten bij Wismans in Gendt.
Telefoonnummer voor afspraak maken: 0481-769084
ING sponsoring
o Zijn afgelopen 5 jaar betrokken geweest als sponsor.
Bezig met vervolgsponsoring (3 jaar)
o Belangrijke punten:
 Maatschappelijke betrokkenheid
 Verdere ontwikkeling Meisjes/Dames voetbal
 Streven naar minimaal 1 team per leeftijdscategorie
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Wedstrijdzaken














Einde Seizoen:
o 31 mei
Seizoen 2020/2021
o Beker: 29/30 augustus
o Competitie: 19/20 september: start competitie
Verplaatsen van wedstrijden
o Thuiswedstrijden:
 Team kan contact opnemen met Jan Roelofs voor het verplaatsen van de
wedstrijd.
Jan Roelofs neemt contact op met de tegenstander om wedstrijd te
verplaatsen
o Uitwedstrijden:
 Jan Roelofs geeft contactgegevens.
Teams kunnen zelf contact opnemen met tegenstander om zelf de data af
te stemmen. Is handiger om dit zelf te doen i.p.v. dat Jan Roelofs daar
tussen zit.
Na afstemming met tegenstander: info doorsturen naar Jan.
Snipperdagen
o Elk team heeft 1 snipperdag per heel seizoen (augustus t/m mei)
o Kan tot 7 maart aangevraagd worden
Toernooiklapper
o Klapper staat in bestuurskamer
o Wordt aangevuld met uitnodigingen voor toernooien
o Geen toernooien tijdens clubactiviteiten (zoals zeskamp)
o Deelname doorgeven aan Jan Roelofs
 Zodat er geen wedstrijden worden verplaatst naar data waarop een
toernooi wordt gespeeld
Mei vakantie:
o Gepland als inhaal/beker. Geen vast programma
Scheidsrechters
o De sportclub heeft een behoorlijk aantal vrijwillige clubscheidsrechters, echter
uitbreiding is zeker gewenst.
o Voor het fluiten van een wedstrijd (op heel veld) krijgt de scheidsrechter een kleine
vergoeding.
Nieuwe competitie indeling JO8-JO12
o 4 blokken van 6 wedstrijden
 Geen bekerwedstrijden
 Geen inhaalwedstrijden tijdens schoolvakanties
 Snellere instroom van nieuwe teams
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Accommodatie
















Ballencontainers E/F
o Niet meer in ballenhok, maar bij terreinmedewerkers
Trainers/leiders:
o Na de training/wedstrijden: kleedkamer controleren
o Spelers op aanspreken
Materialen voor algemeen gebruik (zoals hesjes, pionnen): Niet in lockers!
Ballen die niet van het team zijn: inleveren bij terreinmedewerkers (niet in de lockers
stoppen)
Terreinmedewerkers: voor komend seizoen nieuwe aanvulling nodig (vanaf 15 jaar)
o Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers gezocht voor ½ dag / week voor diverse onderhoudsklussen
Fietsen: niet op terrein
o Spelers op aanspreken als ze de fiets op terrein zetten
o Op sommige dagen erg druk in fietsenhok
 Vraag voor extra fietsenrekken
Verlichting veld 2: kapot
o Kan invloed hebben voor doordeweekse wedstrijden
o Verlichting wordt in breder geheel bekeken voor vervanging
Poortjes: wordt opnieuw onder de aandacht gebracht bij terreinmedewerkers.
o Behoren open te zijn tijdens trainingsavonden / wedstrijddagen
Beter houden aan trainingstijden / veldbezetting.
o Elk team kan trainen o.b.v. het trainingsschema.
o Bij problemen doorgeven aan Arno Jacobs
o Mogelijkheid wordt bekeken voor “wisseltijd”.
Meldt “accommodatie problemen” bij Arno Jacobs (arno.jacobs@chello.nl) zodat dit
opgevolgd kan worden

Kleding






Procedure
o Communicatie altijd via leiders / 1 contactpersoon per team naar Kledingcommissie
(via mail: kleding@sportclubbemmel.nl)
 Bij communicatie graag Team vermelden
o Geen individuele communicatie en afhandeling tussen ouders/spelers en
Kledingcommissie
 Dit is administratief/organisatorisch niet mogelijk (>800 spelende leden)
Reservekleding
o Via gastouder krijg je de reservekleding
 Samen met gastouder tellen van de kleding die je krijgt
 Indien onverwacht reservekleding nodig en niet op lijst, via gastouder of
Vincent
 Niet zelf een tas pakken (deze zijn al gepland voor andere teams)
o Aanpassing bij uitgifte:
 Er raken jaarlijks veel reserveshirts kwijt
 Borg bij ophalen shirts: Identiteitsbewijs, bankpas of 10 euro
 Bij inleveren complete set: de borg wordt terug gegeven
o Ingangsdatum: 14 maart
Nieuwe leden
o Na inschrijving en bevestiging van ledenadministratie kan kleding worden gekregen
o Leeftijdscoördinator informeert team met nieuw lid
o Communicatie altijd via leiders/contactpersoon naar Kledingcommissie
o Inkopen Kleding
 15 euro per “gemist” jaar
 Wordt meegenomen bij inschrijving lidmaatschap
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Afmelden van nieuwe leden
o Lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door speler zelf bij ledenadministratie
(leden@sportclubbemmel.nl)
o Uitschrijving kan pas als kleding is ingeleverd
 Bij kledingcommissie of via leider bij kledingcommissie
Trainingsleden
o Geen kleding
o Bij overgang naar volledig lid
 Inkopen kleding
Kledingvoucher voor vrijwilligers
o Als waardering voor de tijd/energie die de vrijwilligers besteden
o Uitgangspunten:
 Max. 2 per team
 Commitment om nog minimaal 1 jaar vrijwilliger te blijven
o Waarde van 50 euro
o Keuze uit een aantal artikelen (o.a. jack, trainingspack, trui, gewatteerde jas)
 Bijbetalen voor sommige artikelen
 Artikel wordt eigendom
Webshop komt op website van sc Bemmel
Kijken of er kleinere maten zijn voor JO7 (116) - Arno

Activiteiten




11-4: Paasbingo
12/13-6: minikamp (JO7 t/m JO9)
20-6: zeskamp (alle teams van Sportclub Bemmel)

WVTTK / Rondvraag


Teams / Spelers
o Diverse personen vragen zich af waarom de meeste selectieteams afwezig zijn bij
het overleg (alle jeugdteams (selectie en niet-selectie) zijn uitgenodigd voor het
overleg). Juist in dit overleg kunnen zaken over de samenwerking / afspraken tussen
de verschillende teams worden besproken en informatie worden uitgewisseld. De
afwezigheid van de selectieteams wordt zeer teleurstellend gevonden.
o Vanuit selectieteams worden spelers rechtstreeks benaderd i.p.v. via de begeleiding
 Zoals bekend is dit niet de bedoeling. Lenen van spelers gaat altijd via de
trainers/leiders. Selectieteams zullen hier nogmaals op worden gewezen
o Selectieteams waren (zo goed als) niet aanwezig bij het leidersoverleg. Dit wordt
door de overige teams als erg vervelend ervaren omdat er ook juist zaken
besproken worden die de selectieteams aangaan.
o Sommige teams zijn bij bekerwedstrijden niet ingedeeld.
Deze zijn vrijgeloot en gaan dan door naar volgende ronde.
 Bekerwinnaar: wordt hetzelfde gevierd als kampioenschap.
o Trainingen op woensdagmiddag nu goed geregeld. Goede begeleiding en er wordt
gekeken naar een vervolg. Gesprekken zijn hierover bezig.
o Bij jongste meiden veel te veel spelers, opsplitsen team is voorgelegd maar werd
niet geaccepteerd door begeleiding/ouders. Op dit moment gekozen om met te veel
spelers de wedstrijden te spelen. Kijken of dit zo moet blijven of alsnog opsplitsen.
De extra aanwas was onvoorzien.
o Jongste meiden (2013/2014) worden voorlopig trainingslid, indelen na zomer
o Extra informatieavond voor nieuwe leden
Afgelopen periode zijn er veel nieuwe leden bijgekomen. Op korte termijn wordt
een extra informatieavond georganiseerd.
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Accommodatie:
o Drukmeter in van ballenpomp bij lockers is kapot
o Vishengel voor ballen bij Veld 5 in vijver
o Kleedkamer 9: slot kapot en 2 douches kapot
o Veldindeling bij veld 5: is weer weg. Graag weer terughangen
o Nieuwe aluminium doeltjes: op maandag vaak niet beschikbaar voor JO7
 Indien ook voor Helden, dan extra nodig



Overig:
o 2021: Jubileumjaar (75 jarig bestaan).
 Interesse voor voetbalplaatjes album? Is veel werk om te organiseren.
Bij de meeste leeftijdscategorieën wordt enthousiast gereageerd.
o Nieuwe medailles voor kampioenen: Deze zijn besteld en aanwezig
o Incidenten bij wedstrijden
 Het komt helaas voor dat onze teams te maken krijgen met vervelende
incidenten tijdens wedstrijden.
 De club komt met eenduidige richtlijnen over hoe te handelen in dergelijke
gevallen
 Bij serieuze incidenten: staken van wedstrijd en doorgeven aan
KNVB
o Bij verwachte moeilijke wedstrijden: mogelijkheid om te vragen of er personen van
bestuur/leeftijdscoördinator mee kunnen. Team moet hier zelf actie op
ondernemen.
o Vraag om de Notulen leidersoverleg toe te voegen op website
o Wijzigen van pasfoto’s: via voetbal.nl app.
o Sportclub Bemmel volgt de richtlijnen van het RIVM / Provincie / Gemeente v.w.b.
situatie rondom Corona.
o In mei wordt er een “Warming-Up” trainging georganiseerd. Informatie volgt

