
 
Jaarverslag commissie jeugdvoetbal 2019-2020  
 
Afgelopen seizoen is verder gewerkt om het Jeugdvoetbalplan (JVP) 2019-2024 invulling te 
geven.  
Nog even ter herinnering het JVP komt kort samengevat op het volgende neer: 
Dit JVOP is een leidraad voor het kader, spelers en ouders en dient ter ondersteuning van de door 
hen uit te voeren taken. In dit plan worden ook de taken en verantwoordelijkheden binnen de 
jeugdafdeling beschreven. Het jeugdbeleidsplan moet een integraal onderdeel gaan vormen van het 
totale beleidsplan van S.V. de Valken, om de toekomst van de Valken te kunnen waarborgen “de 
jeugd heeft de toekomst” zal dit jeugdplan altijd prevaleren boven het totale 
beleidsplan waar het gaat om opleiding en voetbalvisie. Het JVOP vormt het uitgangspunt, het geeft 
een manier van werken aan afhankelijk van de fase van de ontwikkeling die we als 
verenging doormaken zal dit plan strikter of minder strikt gevolgd kunnen worden. Dit JVOP heeft 
alleen kans van slagen als weer met zijn allen voor gaan. 
Dit plan heeft bestuurlijk, organisatorisch en financiele steun nodig, zodat we gezamenlijk kunnen 
werken aan een gezonde toekomst voor S.V. De Valken met veel spelplezier en een daarbij passend 
voetbalniveau. Dit JVOP zal elk jaar worden getoetst om te bepalen of het plan nog voldoet aan de 
ontwikkeling van de jeugdafdeling. Wijzigingen in organisatie en standpunten zullen moeten worden 
leiden tot een aanpassing van het JVOP om dit actueel te houden.  
 
In schema ziet de organisatie van de jeugdopleiding van S.V. De Valken er als volgt uit: 
 
 

 
Notitie: dit is de organisatie zoals deze er over 1-2 jaar moet staan. 

 
Het afgelopen seizoen is het gelukt om Hildegard Boon bereidt te vinden om de materialen 
zoals de ballen etc. op orde te krijgen en te structureren zodat trainers en coaches weten wat 
ze qua materialen hebben en waar ze ook verantwoordelijke voor zijn. De organisatie is nu 
bijna wat het zou moeten zijn, alleen missen we nog: 
-Coördinator 12-14 wordt nu gedaan door jeugdvoorzitter 
-Jeugd Hoofdtrainer wordt nu samen gedaan door de cluster trainers  
 
Vanuit de jeugdvoetbal is het gedragsprotocol van rond en op de velden afgerond en geldt 
dus voor iedereen die zich op het sportpark bevindt. Vanuit het bestuur is het belangrijk 
gevonden om een gedragsprotocol voor geheel Valken te hanteren en te laten gelden. 



Vanuit de handbal wordt daarom het gedragsprotocol aangevuld, waarna het kan worden 
gepubliceerd. 
 
In aanloop op het nieuwe seizoen is in het kader van de indeling van alle jeugdteams contact 
geweest met WSW. In het kader van de championsleage is al jaren met WSW een 
samenwerkingsverband met onder andere de Valken maar nu is deze samenwerking breder 
getrokken. Bij WSW spelen meer meiden voetbal dan de Valken. Zo is besloten om de 
meiden O15 over te hevelen naar WSW. Dit kwam ook nadat er plotseling toch heel wat 
meiden hadden opgezegd, ondanks de oproep vanuit het bestuur om gezien de Corona-
pandemie de club trouw te blijven. Met deze samenwerking met WSW kunnen we echter wel 
een MO13 en een MO13 op te been brengen en komen deze teams uit als WSW/Valken 
combinatie. Deze samenwerking speelt twee kanten op. Zo zijn er 6 jongens van WSW naar 
Valken overgeheveld en komen nu uit in de JO13 en JO15 als Valken/WSW combinatie. De 
combinatieleden blijven echter lid van hun eigen club. Het komend jaar zullen we evalueren 
hoe dit is gegaan en kijken of we dit in de toekomst eventueel verder kunnen uitbreiden. Doel 
hierbij is dat een ieder lid op zijn of haar eigen niveau kan blijven voetballen en past daarmee 
in de visie van de Valken. 
 
We zijn ontzettend blij dat onze hoofdsponsor Polytechniek het sponsorcontract wederom 
verlengd heeft. Dit geeft steun en rust en geeft aan dat er vertrouwen is in de jeugdafdeling. 
Het heeft ons ook de mogelijkheid te geven om de trainers/coaches in het nieuwe te steken. 
Zo zijn coachjassen, trainingsbroeken en ziptops aangeschaft welke in bruikleen door de 
trainers/coaches kunnen worden gebruikt. Achterliggende gedachte is dat we de vrijwillige 
coaches/trainers hierdoor langer aan de Valken kunnen binden en ook een meer 
professionele uitstraling te laten krijgen. Mede hierdoor is ook op het laatst toch nog gelukt 
om voor alle jeugdteams een coach en voldoende trainers te vinden waardoor alle teams 
boven de championsleage nu 2 keer per week kunnen trainen. 
 
In algemene zin zien we het niveau van jeugdvoetbal bij de Valken de laatste jaren stijgen. 
Zo zijn er nu een 4-tal teams welke in de 1e klasse spelen en er zelfs 1 team door de KNVB 
in de hoofdklasse mocht uitkomen tot dat de dispensatieregels roet in het eten gooide.  
 
En toen kwam de Corona-pandemie.  
Er mochten geen wedstrijden meer worden gespeeld en er mocht nog wel worden getraind. 
Spelers ouder dan 13 moesten in eerste instantie 1,5 meter afstand houden daarna mocht 
het weer. 
Trainer-coaches moesten op 1,5 meter blijven  
De fietsenstalling werd omgebouwd om jeugd onder de 13 en daarboven van elkaar te 
scheiden 
De voetbal met de handen vast te houden werd tijdelijk verboden 
Ontsmettingssets werden aangeschaft en iedereen nam zijn eigen bidons mee 
Maar uiteindelijk mochten we weer wedstrijden voetballen eerst met publiek later alleen 
zonder. 
Bij het schrijven van het jaarverslag komt de 2e Coronagolf er aan en is opnieuw besloten om 
ook de jeugdcompetitie weer te stoppen. We mogen nu alleen nog trainen en onderling 
wedstrijden binnen de eigen vereniging spelen. 
 
Om bovenstaande in goede banen te leiden is er veel gevraagd van het bestuur en 
jeugdcommissie maar ook van alle trainers/coaches. Dank voor deze inzet. Deze inzet 
moeten we blijven tonen om te zorgen dat we onze jeugd enthousiast houden en behouden 
voor de voetbal.  
 
Zoals u eerder in het bestuurlijk jaarverslag heeft kunnen lezen is onze trouwe kracht Hans 
Keetman toch nog vrij plotseling overleden. Hans heeft jarenlang de terreindienst voor de 



jeugd verzorgt. Simone Hand heeft zijn taken overgenomen en doet een beroep op ouders 
om haar hier in te ondersteunen op de zaterdagen. 
 
De scheidsrechterscommissie heeft wederom weer goed zijn best gedaan om jonge 
scheidsrechters op te leiden. Er zijn er nu weer 5 in opleiding en is net voldoende. 
  
Verder zijn er voor afgelopen jaar weer veel vrijwilligers bereidt gevonden om onze jeugd te 
begeleiden, waarvoor iedereen hartelijke dank!! 
 
Jeugdvoorzitter Jeroen Bleeker heeft aangegeven om na ca. 10 jaar voorzitter te zijn 
geweest te willen gaan stoppen. En zal dit ook na de Corona-pandemie ook gaan doen. 
Jeugdvoorzitterschap vraagt tijd en energie en die raken een beetje op. De structuur staat en 
er zijn stappen gezet en vraagt nu om nieuwe energie om de jeugd van de Valken verder te 
brengen wat het ook verdient.  
 
 
 
 
 
 
 


