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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan voor het seizoen 2017-2018. Het hoofddoel van
dit plan is om komend seizoen verder richting te geven aan de
jeugdopleiding binnen L.M.O.
In het afgelopen seizoen is wederom werk gemaakt van het meer
professionaliseren van de trainers, het verbeteren van de begeleiding van de
jeugd, maar ook door het geven van een KNVB cursus JVTC. Het probleem
waar we wel mee te maken blijven hebben, is dat er te weinig vrijwilligers zijn
en al helemaal gekwalificeerde vrijwilligers. De cursus JVTC heeft in één klap
wel tien nieuwe geschoolde trainers opgeleverd, maar toch blijven ze niet alle
tien. Verder is 10 van de 35 echter nog een te lage participatie en we moeten
komend seizoen dus zeker verder werken op deze ingeslagen weg en
degenen die al opgeleid zijn, nu kansen bieden weer door te groeien.
Het jeugdbestuur heeft afgelopen seizoen geprofiteerd van de eerder
aangebrachte aanpassingen. We waren weliswaar wel druk met diverse
activiteiten, met name de organisatie van de toernooien, maar door het
opschonen van de ledenadministratie, het digitaliseren van het
aanmeldproces, was daar de druk al helemaal afgenomen. Wel bleef het
ledenaannameproces nog teveel hangen op de selectietrainingsmomenten.
Die zijn daarom nu reeds vastgelegd voor komend seizoen: 26 augustus, 16
december en 7 april.
Wat komend seizoen nog aandacht dient te krijgen is het verbeteren en
versterken van het wedstrijdsecretariaat, met name op de vroege
zaterdagochtend dient er iemand aanwezig te kunnen zijn. Ook zullen we
verder gaan met het verbreden van het aanbod (jeugd)scheidsrechters.
We zijn nu bezig met de samenstelling van de teams voor komend seizoen,
welke trainers op welke teams moeten komen en welke taken en doelen het
jeugdbestuur zich voor ogen stelt. Dit beleidsplan dient dan als schriftelijke
vastlegging van die doelen en als handvat voor komend seizoen, voor het
jeugdbestuur, trainers en de rest van de vereniging.
Op pagina 25 en 26 is de puntsgewijze samenvatting van dit plan te lezen.
17 juli 2017
Michel Collet
Jeugdvoorzitter L.M.O.
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Organisatie
In 2015-2016 waren de jeugdcoördinatoren onderdeel van het jeugdbestuur.
Doel was om deze nauwer te betrekken bij hetgeen besproken werd door het
jeugdbestuur en omgekeerd meer feedback te krijgen van de jeugdcoördinatoren. Omdat de jeugdcoördinatoren hun handen vol hadden met hun eigen
werk, was dit geen geslaagde oplossing. Daarom is besloten vanaf 20162017 de jeugdcoördinatoren geen onderdeel van het jeugdbestuur te laten
zijn, maar de communicatie wel strak te houden en dit is dan vooral aan de
jeugdvoorzitter. (Voor taak jeugdcoördinatoren, zie verder bij trainingen.)
Het is derhalve van belang de communicatie goed te organiseren. Een ieder
die met de jeugd bezig is, dient te weten wat er speelt. De jeugdcoördinatoren dienen te weten wat er speelt bij de trainers en wat er speelt bij het
jeugdbestuur.
Het jeugdbestuur dient via de jeugdcoördinatoren op de hoogte te worden
gehouden van de hoofdlijnen wat bij de trainers speelt, door ofwel een
maandelijkse terugkoppeling, ofwel door regelmatig leden van het JB te
betrekken bij spelende issues bij de trainers en spelers.
Binnen het jeugdbestuur worden de taken nader verdeeld aan de hand van de
hierna te stellen doelen. Belangrijke taken zijn:
- Jeugdsecretariaat, het registreren en bijgewerkt houden van de jeugdleden,
aanmeldingen netjes verwerken, contact- en adresgegevens up to date
houden, controleren of de foto’s voor de digitale spelerspassen in orde zijn,
spelers op de wachtlijst zetten en bewaken (ook periodiek communicatie met
aanmelders hierover). Ook verzamelen en bundelen van gegevens met
periodiek verslag aan JB over de aantallen per leeftijdsgroep en ook op
wachtlijst. Tevens bijhouden NAW van trainers/begeleiders in Sportlink.
- Wedstrijdsecretariaat, het vlot laten verlopen van de wedstrijddagen door
het wekelijks wedstrijdprogramma inzichtelijk te maken, de kleedkamer- en
veldindeling tijdig te presenteren, de scheidsrechters te regelen en
uiteindelijk het wedstrijdverloop en –standen ordentelijk te registreren.
Scheidsrechters niet indelen op voorkeur trainers of spelers, maar op leeftijd
en ervaring, en daarbij ernaar strevend alle scheidsrechters meer ervaring te
laten opbouwen. Aansturen scheidsrechtersbegeleidingscommissie.
Bijhouden van incidenten en wie er uiteindelijk als scheidsrechter optrad en
deze cijfermatig periodiek aan het JB presenteren. Voor komend seizoen
gaan we ook meer gebruik maken van het feit dat de B-junioren allemaal al
dienden te scheidsrechteren en dat de C-junioren hun spelregelbewijs dienen
te gaan halen (vooruitlopend op de KNVB). Alle B-junioren zullen voortaan
worden ingezet om te scheidsrechteren. Zij die D-pupillen en C-junioren
scheidsrechteren, dienen voortaan minstens een KNVB diploma te hebben.
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- Toernooiencommissie, het plannen en organiseren van de jeugdtoernooien,
het zo snel mogelijk ingeroosterd hebben van de toernooidata, het tijdig
uitnodigen van bezoekende teams, waarbij aandacht wordt besteed aan de
aard van verenigingen die we op bezoek willen hebben, gezelligheid voorop,
gelijkwaardig of net iets beter niveau, meekomende ouders, acceptatie van
toernooileiding en scheidsrechters. Het verder samen met de
activiteitencommissie organiseren van nevenactiviteiten bij in ieder geval de
F- en E-toernooien, en bij voorkeur ook voor het D-toernooi. Scheidsrechters
regelen in overleg met wedstrijdsecretariaat. Bij het plannen van
uittoernooien zorgen dat de scheidsrechters die nodig zijn, niet allemaal op
uittoernooi zijn tijdens onze eigen toernooien. Twee uittoernooien per team,
eentje voor de oude selectie (afronden) en eentje voor de nieuwe (inspelen).
Dit moet wel duidelijker gecommuniceerd worden!
- Activiteitencommissie, het organiseren van activiteiten voor jeugdleden,
zoals Sinterklaasfeest, viering van andere feestdagen, kennismakingsdagen
aan het begin van het seizoen, nevenactiviteiten bij toernooien, teamuitjes in
samenwerking met de trainers en begeleiders, afsluitingsactiviteit voor
trainers en begeleiders.
- Jeugdvoorzitter, het algemeen begeleiden van al het voorgaande, invallen
en bijspringen waar nodig, het bemiddelen bij en oplossen van conflicten
aangaande de L.M.O. jeugd, het optreden als spreekbuis namens de jeugd
van L.M.O., bijwonen van diverse vergaderingen binnen en buiten L.M.O.,
zoals met Rotterdam Sport Support, gemeente en andere verenigingen (o.a.
Platform). Contact onderhouden met jeugdcoördinatoren, hoofdbestuur en
trainers, alsmede de jeugdleden en hun ouders.
Naast de reeds genoemde commissies hebben we nog de gedragscommissie
en de sponsorcommissie waarin een lid van het JB dient plaats te nemen, om
alzo een vinger aan de pols te houden en sneller ideetjes uitgewisseld
kunnen worden. Afgelopen jaar zat Mine Koc namens het JB in de
gedragscommissie. Michel zit sinds kort in de hervormde sponsorcommissie,
maar zodra er een jeugdpenningmeester is, lijkt dit een klusje voor hem/haar,
in ieder geval zodra de sponsorcommissie wat beter uit de startblokken is
gekomen. Het sponsorbeleid wordt thans geheel herzien.
De gedragscommissie dient zich naar mening van het JB meer te profileren,
zich meer te laten zien. Het is nu al twee seizoenen niet optimaal. Graag
krijgen we periodieke rapportages, wat de stand van zaken is, het aantal
meldingen en wat ermee gedaan is. Derhalve dient per gerapporteerde speler
te worden bijgehouden wat er gebeurt, dit kan in een memo veld binnen
sportlink worden bijgehouden, of in een eigen registratie, als het maar
eenvoudig toegankelijk is voor het JB.
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Veilig voetbal begint al bij de manier waarop een trainer zich gedraagt in het
bijzijn van de spelers en hoe hij spelers instrueert, corrigeert en aanstuurt. Er
is ook een onderscheid te maken tussen conditioneel trainen, technisch
trainen en coachen (met name bij wedstrijden). Op sommige teams zal het
allemaal door één persoon worden gedaan, op sommige teams zullen er twee
of zelfs drie vrijwilligers ingezet worden. Dat wordt overigens ook mede
bepaald door de aard van de spelers in de groep. De jeugdcoördinator heeft
daarin dan ook een belangrijke rol. Hij dient te constateren waar de
trainers/begeleiders nog extra training en begeleiding kunnen gebruiken,
zodoende de juiste maatregelen te nemen om dit zo goed mogelijk te laten
verlopen.
Afgelopen jaar hadden we voor de tweede keer te maken met wachtlijsten.
Die worden komend jaar wederom strak gehanteerd. In eerste instantie om
niet meer teams te ontplooien dan we kunnen bemannen. Ook vorig seizoen
diende de Jeugdcoördinatoren nog te vaak bij te springen als trainer,
waardoor hun eigenlijke taak als jeugdcoördinator teveel in gedrang komt. In
tweede instantie hopen we zo per team beter bij elkaar passende spelers te
krijgen. We bekijken de spelers en kijken welke weerstand het meest geschikt
is en daarna doen we pas de definitieve keuzes.
Het vergt daarna ook pedagogisch vermogen om die groep aan te sturen en
bij elkaar te houden. Een aanwezigheidspercentage van 90% is gewenst.
Spelers die minder aanwezig zijn, dienen tijdig te worden aangesproken en
niet meteen gestraft. Er zullen prioriteiten gesteld moeten worden en de
trainers dienen die ook goed te handhaven, dat vergt voldoende pedagogisch
inzicht om dat vlot te laten verlopen. Vanuit het JB zal Sandhia bekijken of
enkele lezing/trainingen te houden zijn voor de trainers.
We zullen dus komend seizoen verder werk moeten maken van het
begeleiden en trainen van de trainers, enerzijds door het wederom aanbieden
van de JVTC en vervolgopleidingen, anderzijds door de permanente
begeleiding te handhaven.

6

L.M.O. Jeugdbeleidsplan

seizoen 2017-2018

Administratie
De administratie voor de jeugd speelt zich af op twee niveaus. Enerzijds is er
de administratie gepaard gaande met de jeugdleden en anderzijds is er de
registratie van de NAW gegevens van de trainers en begeleiders.
De jeugdledenadministratie verloopt geheel via het jeugdsecretariaat. De
aanmelding, de inschrijving en het bijhouden van wijzigingen gaan volledig
via het jeugdsecretariaat, die ook uit eigen beweging gegevens periodiek
controleert. Alleen uitschrijvingen en overschrijvingen naar buiten dienen via
de secretaris van het hoofdbestuur te gaan die met de penningmeester
controleert of aan alle verplichtingen is voldaan.
Het tijdig regelen en aanvragen van de spelerspassen, door spelers te vragen
om hun pasfoto’s up te loaden. Het verder zoveel mogelijk van deze
gegevens via Sportlink registreren en zo weinig mogelijk dubbel werk doen.
Leden worden pas ingeschreven nadat alle gegevens compleet zijn (naam,
geb. datum, adres, telnr, email, ID-bewijs gecheckt bij voorkeur met kopie).
De aanmeldingen verlopen digitaal, ontvangstbevestiging van die aanvraag
verloopt automatisch. Iedere aanvraag dient meteen gecheckt te worden op
volledigheid en meteen beantwoord als de aanvraag onvolledig is (ontbreken
ID-gegevens, of pasfoto). Spelers die overgeschreven moeten worden,
hoeven geen apart formulier meer in te vullen, dit gaat tegenwoordig ook via
Sportlink, maar het is aan L.M.O. om periodiek te controleren wat de stand
van zaken is. De andere vereniging dient zich immers akkoord te verklaren
en zo nodig dient dan contact te worden gezocht met die andere vereniging.
Schema:
- email komt binnen met aanmelding:
- Is er een wachtlijst voor deze leeftijdscategorie?
Zo ja  melding dat speler op wachtlijst komt
Zo nee  volgende stap
- Is de aanvraag compleet (inclusief digitale pasfoto)?
Zo ja  volgende stap
Zo nee  email aan aanvrager en vraag expliciet om de
ontbrekende gegevens.
- Nodig de speler uit voor de selectietraining of –wedstrijd en
geef de gegevens door aan de jeugdcoördinator, in een lijst van
uitgenodigde kandidaten. Die selecteert de spelers die passen in
één van de teams en overweegt of er een extra team kan komen.
Speler kan geplaatst worden  volgende stap
Er is geen plaats voor deze speler  afwijzing!
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- Controleer of de speler al in een andere vereniging heeft
gespeeld, ga akkoord met verzoek overschrijving aanvragen en
wacht op instemming andere vereniging
Indien akkoord  naar volgende stap
Indien niet akkoord  verwijs ouders naar de andere
vereniging om dit alsnog te gaan regelen
- Nodig speler en ouders uit om de aanvraag te komen
ondertekenen en kennis te maken met een vertegenwoordiging
van het JB, alwaar de eerste afspraken met de ouders worden
gemaakt. Zorg dat dit gebundeld wordt op van te voren bekend
gemaakte data.
- Begeleid de speler naar het juiste team, al dan niet door
verwijzing naar tijd en kleedkamer van de volgende training.
- Bewaak de afhandeling van spelerspas, voor zover van
toepassing. Zonder spelerspas mag men immers niet spelen
(vanaf D-pupillen).
De teamindeling dient in Sportlink te worden verwerkt. Nadat de
teamindelingen bekend zijn, worden de lijsten door de jeugdsecretaris in
Sportlink doorgevoerd. Als er later wijzigingen plaats hebben, dienen de
trainers die aan de jeugdsecretaris door te geven voor verwerking. Spelers
worden alleen in een ander team geplaatst omdat ze niet in het juiste team
zitten, dat past bij hun vermogens (weerstand). Het JB zal ook nalopen of
spelers wel voor het bewuste team uitkomen en afwijkingen signaleren. Het
JB houdt ook periodiek bij voor welke teams spelers allemaal zijn uitgekomen
en hierover aan de jeugdcoördinatoren rapporteren.
Teams dienen dus uit spelers te bestaan die min of meer gelijkwaardig
zijn in kracht en vaardigheid voor de klasse waarin ze uitkomen, de
weerstand. Die weerstand dient bij voorkeur zo te zijn dat ze er echt
voor moeten gaan om resultaat te boeken.
De spelerslijsten per team zijn nodig voor een vlotte verwerking van de
wekelijkse DWF registratie. Als een team een vaste indeling heeft, dienen
slechts nog de afwijkende gegevens te worden aangepast, een speler van de
lijst halen en een ander toevoegen. De wedstrijdcoach (trainer of begeleider)
is verantwoordelijk voor het tijdig invullen van het DWF, kan een week van te
voren. Iedere trainer dient dus ook te worden geregistreerd in Sportlink en
dient een gebruikersnaam te krijgen om van het eigen team het DWF in te
vullen (vanaf D, JO13). De jeugdsecretaris controleert of iedere trainer die
inloggegevens heeft en ook gebruikt.
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De NAW gegevens van trainers en begeleiders worden net als die van de
leden van het JB bijgehouden in Sportlink en niet meer op een aparte lijst.
Alle trainers krijgen zo een registratie, kunnen een inlognaam krijgen om het
DWF voor hun team in te vullen en behoren officieel tot de staf van L.M.O. .
Het emailadres is verder erg belangrijk, omdat steeds meer van de (KNVB)
communicatie via email verloopt. Zo ook is een mobieltelefoonnummer van
belang voor de whatsapp team groepen. Van alle vrijwilligers wordt een VOG
gevergd (niet ouder dan twee jaar). Die kan eenvoudig worden aangevraagd
als naam, geboortedatum en emailadres bekend zijn. Met het DigID bevestigt
men de aanvraag. Personen waarvan de VOG wordt geweigerd, kunnen via
het JB laten bekijken wat er dan gedaan moet worden, bezwaar helpt in een
groot aantal gevallen, in sommige gevallen moet L.M.O. zelf bekijken wat er
gedaan kan of moet worden. Een VOG of goedkeuring van het HB is verplicht
sinds seizoen 2016-2017.
De jeugdcoördinatoren hebben de taak mee te bewaken dat de lijst van
trainers en begeleiders volledig en up to date is, daarom wordt de lijst
regelmatig rondgestuurd. Trainers wordt gevraagd gewijzigde gegevens ook
rechtstreeks aan het JB door te geven.
Alle vrijwilligers die op het veld actief zijn, krijgen een winterjack te leen van
L.M.O. Men dient te tekenen voor ontvangst en die vrijwilligersverklaring
dient meteen ook als een verklaring voor het zich houden aan de regels van
L.M.O., waaronder expliciet begrepen de gedragsregels. Het is dan ook van
belang dat alle vrijwilligers die verklaring tekenen. Andere kleding wordt
periodiek ook aangeschaft en te leen gegeven aan de vrijwilligers. Andere
materialen dient ook voor te worden getekend, in principe regelen de
jeugdcoördinatoren dit, maar dat kan worden gecombineerd met deze
verklaring.
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Opleiding
L.M.O. verzorgt de opleiding van alle jeugdspelers. Dit doet L.M.O. door het
regelen van een tweetal vaste trainingen per week en iedere zaterdag een
wedstrijd. Vanaf de mini-pupillen tot en met de A-junioren wordt voor
voldoende begeleiding gezorgd. De jeugdcoördinatoren hebben hierin de
primaire taak en zijn daarin ook geheel autonoom.
Het jeugdbestuur kan door alle trainers en begeleiders worden aangesproken
indien zij het niet eens zijn met beslissingen van de jeugdcoördinatoren. Het
jeugdbestuur kan dan eventueel in overleg gaan met de jeugdcoördinator om
naar een minnelijke oplossing te zoeken.
De jeugdcoördinatoren zijn geheel autonoom in hun reilen en zeilen
aangaande trainers en begeleiders, maar stemmen vooraf en tussentijds hun
beleid wel af met het jeugdbestuur, ten einde ervoor te zorgen dat het geheel
blijft passen in de door en namens L.M.O. gestelde doelen.
Aanstaand seizoen zal Mario Grootfaam de hoofdjeugdcoördinator worden
en zal hij (in overleg met Ettore) nauw contact houden met de jeugdvoorzitter.
Gezamenlijk zullen zij de nieuwe teams voor het nieuwe seizoen
samenstellen en de selectie doen voor de trainers en begeleiders. Wat betreft
de formele eisen zullen de regels van L.M.O. worden gevolgd, zie ook onder
kopje administratie.
Doel van de opleiding is dat alle spelers meer dan voldoende weerstand
ervaren om ook daadwerkelijk verder te ontwikkelen. Uiteraard zullen er
altijd spelers binnen een team zijn die daardoor teveel weerstand krijgen en
spelers die te weinig weerstand krijgen. Voor die spelers wordt dan bekeken
of overplaatsing naar een ander team vereist is om aan deze doelstelling te
kunnen voldoen. Dat kan inhouden dat een speler in een andere
leeftijdscategorie moet uitkomen om de gepaste weerstand te krijgen. Voor
spelers die lager moeten uitkomen wordt zo nodig dispensatie aangevraagd.
Voor spelers die in een hogere leeftijdscategorie dienen uit te komen, wordt
toestemming van de ouder gevraagd. Indien een ouder er niet mee akkoord
gaat, wordt die er wel op gewezen dat de opleiding van de jeugdspeler er
dan minder bij gebaat zal zijn.
Ten einde goede trainingen te kunnen geven, dient op ieder team zowel aan
de vakinhoudelijke kant, de voetbaltechniek te kunnen worden gewerkt als
aan de mentale kant, de groepsband, het gedrag als speler en groep. Indien
een trainer beide capaciteiten bezit, mag hij alleen voor de groep staan.
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Jeugdwedstrijden mogen alleen nog gecoacht worden door trainers en
begeleiders die zich weten te beheersen en daarbij een voorbeeld zijn voor
wat hun gedrag betreft. Er mogen bij officiële wedstrijden maximaal twee
trainers/begeleiders actief zijn per jeugdteam en slechts eentje mag het
woord voeren en aanwijzingen geven (KNVB regel).
Trainers die zelf nog meer kunnen en willen leren, zullen vanuit L.M.O. ook
kansen worden geboden nadere trainingen te volgen. Dit wordt in overleg
met de jeugdcoördinator afgesproken, maar toestemming dient te komen
van het hoofdbestuur. Alle pupillentrainers dienen in principe de KNVB JVTC
(of hoger) te hebben gevolgd, of te willen gaan volgen. Voor juniorentrainers
geldt dat zij de KNVB junioren training dienen te hebben gevolgd of willen
volgen. LMO zal daarnaast ook streven 1 of 2 keer per seizoen interne
groepstrainingen (onder leiding van de Jeugdcoördinator) te geven aan alle
trainers en begeleiders, om zowel techniek als gedragselementen aan te
leren. Hierbij kan ook aan RSS gevraagd worden een stukje training te geven,
met name dan op pedagogisch gebied en de Rotterdamse aanpak veilig
voetbal (RAVV).
Trainers die zich al enkele jaren bewezen hebben, kunnen op hun verzoek en
in overleg met de vereniging ook verdere verdieping aangaan en een
vervolgopleiding gaan volgen, waarbij met L.M.O. nadere afspraken worden
gemaakt over financiering en wederdiensten.
Alle werk op L.M.O. is als vrijwilliger, dus onbetaald, maar ook vrijwilligers
kunnen worden beloond, enerzijds door een onkostenvergoeding, anderzijds
in natura door cursussen en voor hen georganiseerde activiteiten.
Het streven is dat L.M.O. binnen een aantal jaren een betere kwaliteit aan
trainers en begeleiders kan opstellen, ondanks de beperking dat we moeten
werken met louter vrijwilligers. Het werven maar zeker ook het binden van
deze trainers en begeleiders is dan ook een belangrijk element daarin.
Naast de trainers dienen ook de clubscheidsrechters te worden begeleid.
Deels wordt dit waargenomen door de scheidsrechtersbegeleidingscommissie, maar deels wordt door het JB ook geregeld dat er opleidingen
worden gegeven die specifiek zijn gericht op scheidsrechters.
Scheidsrechters die zich twee jaar of meer hebben bewezen, kunnen ook een
KNVB cursus verenigingsscheidsrechter gaan volgen op kosten van L.M.O.
(momenteel vijf dagdelen en acht wedstrijden fluiten onder begeleiding) .
Jaarlijks worden de nieuwe pupillenscheidsrechters de kans gegeven om mee
te doen met de tweedaagse KNVB –pupillenscheidsrechterscursus. Dat kan
ook bij een andere vereniging zijn waar dan wordt aangesloten.
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Komend seizoen werken we aan het verder doorvoeren van het principe dat
spelers vanaf de B-junioren (en ouder) verplicht kunnen worden om
wedstrijden bij de jeugd te leiden. Spelers vanaf de C-junioren dienen nu hun
spelregelbewijs te halen, hetgeen voor sommigen best een flinke opgave is.
Daartoe worden dan ook avonden belegd waarbij onder begeleiding samen
die spelregeltoets geoefend kan worden. B-junioren wordt min of meer
opgelegd de pupillenscheidsrechterscursus van de KNVB te volgen.
Komend seizoen zullen we moeten aanzien hoe het spel gaat verlopen bij de
F-pupillen, nu het nieuwe pupillenvoetbal daar zijn intrede doet.
Scheidsrechters worden daar spelbegeleiders en staan letterlijk aan de zijlijn.
Er mag buiten de spelers niemand meer op het veld staan. Het is verder aan
die spelbegeleider om te bepalen of het spel door moet gaan, of stilgelegd
om behandeling toe te laten, of om andere knopen door te hakken als de
spelers er onderling niet uit komen. De spelbegeleider mag in die situaties
het veld opgaan.
Het wedstrijdsecretariaat signaleert verder of er extra cursus of begeleiding
nodig is voor een scheidsrechter, dat kan zijn omdat een scheidsrechter
erom vraagt, dat kan ook zijn omdat er over een scheidsrechter diverse
signalen binnen komen die daartoe aanleiding geven. Negatief commentaar
op een scheidsrechter is normaal, dus geen aanleiding, het gaat om concrete
aanwijzingen waar de scheidsrechter zich nog zou kunnen verbeteren.
Scheidsrechters worden tijdens een wedstrijd niet van het veld gehaald.
Indien er anders fysiek geweld dreigt, kan men tussen twee wedstrijden de
scheidsrechter wisselen. Op de manier blijft de scheidsrechter wel een hele
wedstrijd leiden en door te wisselen geef je ook aan de scheidsrechter het
signaal dat we alle vertrouwen in hem/haar hebben.
Scheidsrechters verdienen verder met alle respect te worden behandeld, ook
als ze geen gelijk hebben. Fouten maken is immers menselijk, maar het
gezag van een scheidsrechter mag niet worden ondermijnd. Zonder dat
gezag wordt het bijna ondoenlijk om een wedstrijd fatsoenlijk te leiden.
Commentaar en feedback van verenigingszijde komt dus altijd na de
wedstrijd en dan ook in zeer concrete vorm.
Door zowel de trainers en begeleiders, als de scheidsrechters en de spelers
te op te leiden en tevens op elkaar af te stemmen dat ze zich aan de
(gedrags)regels dienen te houden, moet er een sterkere representatie
ontstaan van L.M.O. en de kwaliteit van L.M.O. zodanig verbeteren dat ook de
aanwas nog beter getalenteerde spelers en vrijwilligers gaat bevatten.

12

L.M.O. Jeugdbeleidsplan

seizoen 2017-2018

Trainingen en wedstrijden
Goed opgeleide trainers en begeleiders verzorgen de trainingen die iedere
week twee keer worden gegeven, de afgelopen twee seizoenen waren de
maandag en woensdag (17:45-20:15) voor de pupillen, de dinsdag en
donderdag voor de junioren (18:30-20:00). Komend seizoen zullen de C3
junioren samen met de D-pupillen trainen vanaf 19:00 uur. Verder zullen de
meiden van Feyenoord op dinsdag en donderdag trainen, van 17:00-18:30
(D) en van 18:30 tot 20:00 (C).
Indien nodig of gewenst worden extra trainingen gegeven. Die worden in
onderling overleg en in coördinatie met het JB afgesproken, dit ivm het
alsnog kunnen regelen dat de kantine open is, of de beschikbaarheid van
velden en kleedkamers. Dat geldt ook voor oefenwedstrijden, wedstrijden die
buiten de KNVB competities worden afgesproken, het wedstrijdsecretariaat
dient te worden geïnformeerd, die kunnen het ook in Sportlink doen
opnemen. Dat geldt ook voor toernooien, het is aan de toernooicommissie
om de thuistoernooien te organiseren, maar dat doet ze door ook deelname
van onze teams toe te zeggen aan toernooien elders. Daarom mogen trainers
en begeleiders geen toernooiafspraken maken met andere verenigingen dan
na overleg en instemming van de toernooiencommissie. Dus ook niet als
deelname louter als training wordt gezien.
Alle trainers en begeleiders dienen een recente Verklaring Omtrent gedrag
(VOG) te hebben of een schriftelijke toestemming van het Hoofdbestuur. Het
JB kan die VOG voor de trainers en begeleiders aanvragen en dan kost het de
trainers of begeleider verder niets, die kosten worden momenteel gedragen
door NOC/NSF. Een DigID is dan wel vereist. Een emailadres, naam en
geboortedatum dient te worden doorgegeven en men dient in het BRP
ingeschreven te staan omdat de VOG naar dat adres gaat.
Ten aanzien van trainingen maken de trainers/begeleiders nadere afspraken
met de ouders aangaande tijd van verzamelen op L.M.O. Zonder nadere
afspraken dienen spelers en trainers (afspraak is wederzijds en toezicht is
aan de trainer en/of leider) minimaal 15 minuten voor aanvangstijd van de
training te verzamelen in de aangewezen kleedkamer.
Bij thuiswedstrijden dient men minimaal 60 minuten van te voren aanwezig
te zijn, bij uitwedstrijden minimaal 90 minuten, tenzij anders afgesproken
met de trainer/begeleider. Bij uitwedstrijden gaat men in principe
gezamenlijk naar de uitclub.
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Trainers zorgen ervoor dat ten laatste op donderdag voor de wedstrijd de
beoogde teamopstelling bekend is. De teamopstelling gaat uit van het eigen
team. Pas als die niet voldoende beschikbaar zijn, kan in lager geplaatste
teams, of lagere leeftijdscategorie worden gekeken om daar spelers van te
laten invallen. Indien dit structureel wordt, zal het team worden aangepast.
Die teamopstelling wordt dan bekend gemaakt via de groepsapp of teamapp
of anderszins. Vanaf seizoen 2017-2018 worden de spelerspassen digitaal
verwerkt en gecontroleerd via een speciale app van de KNVB, dus die
teamopstelling moet tijdig bekend zijn in Sportlink. De scheidrechter
controleert voortaan immers via die app.
Bij wijze van uitzondering, kan de trainer van een ander team vragen of een
speler van zijn team mag meedoen in een hoger uitkomend team. Dat is dan
gericht op het opdoen van ervaring en het ervaren van een hogere weerstand.
Die speler moet wel tijdig op het digitale DWF zijn ingevuld, zodat de
scheidsrechter die gegevens ook aantreft in zijn app.
Trainers/begeleiders maken afspraken met de ouders van de spelers, dat
betekent dat de ouders van de spelers ook regelmatig aanwezig moeten zijn.
Dat geldt voor de trainingen en dat geldt voor de wedstrijden. Van alle
ouders wordt verwacht dat ze helpen bij het vervoer naar uitwedstrijden, zo
nodig te regelen via vrienden of kennissen. In onderling overleg mag er een
nadere taakverdeling worden afgesproken, waardoor ouders die geen
vervoermiddelen hebben, andere taken op zich nemen, zoals bijvoorbeeld
het regelen van drank en versnapering tijdens wedstrijden en trainingen, het
monitoren dat kleedkamers ordentelijk worden achtergelaten na gebruik, dat
er orde en rust heerst in het team, dat er goed onderling gecommuniceerd
wordt of dat de wedstrijdtenues worden gewassen. Aan het begin van het
seizoen dienen deze afspraken te worden gemaakt en zo nodig worden deze
afspraken in de loop van het seizoen nader aangepast.
De jeugdcoördinatoren bewaken en inventariseren dat trainers en begeleiders
die afspraken ten laatste in september maken en rapporteren de stand van
zaken aan het JB.
Trainers en begeleiders zorgen ervoor dat op iedere training en wedstrijd
minstens één persoon van hen tijdig aanwezig is. Op overmacht en
onderlinge consensus na, gaan alle trainingen en alle wedstrijden gewoon
door. Alleen bij onweer, vorst of anderszins onbespeelbare velden mag men
afgelasten, andere weersomstandigheden zijn geen reden om af te gelasten.
Het trainingsschema wordt aan het begin van het seizoen medegedeeld en
op de L.M.O. website gepubliceerd.
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De KNVB stelt de wedstrijdkalender samen. Bij bekerwedstrijden is er weinig
ruimte om af te wijken, bij de reguliere competitie meer, maar ook dan vaak
pas na overleg met het andere team. Aanvangstijden van thuiswedstrijden
kunnen tot 8 dagen van te voren nog eenzijdig worden gewijzigd.
Selectieteams worden door de KNVB meestal op het eerste veld ingedeeld,
maar het totale programma kan reden zijn om daarvan af te wijken. Ook is
het zo dat oudere teams vaker voorrang krijgen.
We gaan ook komend seizoen weer in blokken van anderhalf uur werken voor
de indeling van het wedstrijdschema. Hiermee willen we de E en F jeugd meer
ruimte te geven voor het nemen van penalties. Door op 1 veld slechts één en
op het andere veld twee wedstrijden te plannen, zou er dus hooguit zes
teams tegelijk op het veld mogen staan en dus maximaal 12 bij het
omwisselen. Het blijft dus wel druk bij de kleedkamers, maar minder dan
voorheen. Dubbel gebruik van de kleedkamers is onvermijdelijk, maar door
het sleutelplan, waarbij bezoekende teams voortaan een sleutel meekrijgen,
moet de verantwoordelijkheid meer bij de teams zelf komen te liggen.
Verder is het belangrijk dat we zo ook toe komen met ons materiaal, zes
kleine doeltjes, en de scheidsrechters die voor wat betreft de
pupillenwedstrijden vooral geput worden uit de toekomstige C1, C2 en B1.
Daarom moeten JO15-1 en JO17-1 niet op dezelfde dag thuis spelen, of uit,
want dat zou grote problemen kunnen gaan opleveren.
De indeling, het schema voor komend seizoen voor de zaterdag is als volgt:
Oneven week
Even week
8:30:
JO9-1, JO9-3 en JO11-3
JO9-2 en JO9-4 en JO11-4
10:00:
JO11-1 en JO13-3
JO11-2 en JO13-2
11:30:
Feyenoord MO13 en JO13-1 Feyenoord MO15 en JO15-3
13:00:
LMO 2 en G1
JO15-1 en JO15-2
15:00:
LMO 1 en veteranen
JO17-1
Overwogen kan nog worden om de JO15-1 en JO15-2 ook om 15:00 uur te
laten beginnen, samen met de LMO 1, maar daar is geen noodzaak toe. De
LMO1 dient later te beginnen omdat er een half uur opwarmtijd gewenst is.
In dat kader zou nu overwogen moeten worden de LMO1 voortaan een
kwartier of half uur later te gaan laten beginnen. LMO2 is pas om 14:45 uur
klaar. Ook LMO2 later laten beginnen is een optie, maar dan JO17-1 naar
17:00 verzetten.
Hoe dan ook zal van week tot week moeten worden bekeken wat de
uiteindelijke indeling wordt voor de thuiswedstrijden.
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L.M.O. verzorgt aan het begin van het seizoen de vereiste ballen en
trainingsmaterialen, waarvoor de trainer tekent voor het goede beheer van
deze in bruikleen verkregen goederen. De trainers zorgen er voor dat de
spelers ook netjes met deze materialen omgaan. Wangedrag en disrespect
voor de materialen van L.M.O. kunnen uiteindelijk leiden tot opzeggen van
het lidmaatschap door L.M.O. Voor thuiswedstrijden waarbij het bezoekende
team ook in blauwe of witte kleuren speelt, hebben we als L.M.O. rode
reserve shirts. Het is aan de trainers en begeleiders daar tijdig naar te vragen.
Scheidsrechters kunnen het begin van de wedstrijd aanhouden indien de
kleuren van beide teams niet voldoende onderscheidend zijn.
Teams worden zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling gelaten door het
hele seizoen heen. Aan het begin van het seizoen en eventueel nog aan het
begin van de reguliere competitie wordt er een teamfoto gemaakt voor op de
website. Alleen spelers die te weinig of teveel weerstand krijgen in de
ingedeelde groep, worden in een ander team geplaatst, na overleg met de
jeugdcoördinator.
Wangedrag wordt niet gestraft met overplaatsing naar een ander team, want
dat verplaatst slechts het probleem. De trainer van het andere team wordt
dan opgezadeld met het probleem en het is niet waarschijnlijk dat een speler
zich er beter door zal gedragen, als hij een groep terecht komt die niet de
zijne is. Een speler mag wel anders gestraft worden voor zijn ongepast
gedrag. Zo’n speler wordt op de bank geplaatst, krijgt minder speeltijd, zijn
ouders moeten op gesprek komen, of de speler wordt voor de
gedragscommissie gebracht. Een gesprek met de ouders is vaak echter al
voldoende. Bij aanhoudend wangedrag wordt een speler zo nodig uit L.M.O.
gezet, zijn lidmaatschap beëindigd.
Na de bekerfase wordt bekeken of de teams een nieuwe samenstelling
moeten krijgen. Er zijn dan ook weer nieuwe aanmeldingen geweest, die
meestal vooral in het begin van het seizoen binnen stromen. Ook door de
rest van het jaar kunnen er spelers binnenstromen, maar enkel indien er in
de bewuste leeftijdscategorie nog plaats is in één team. Omdat de
teamindeling gebaseerd is op de voor de speler vereiste weerstand, is het
dus niet zo dat de spelers worden doorgeschoven omdat een andere speler
moet worden toegevoegd. Dat gebeurt enkel na de bekerwedstrijden en na
de winterstop, waarbij een algehele herijking van de teams kan plaats hebben.
Zoals de spelers een afspraak hebben met L.M.O., dat alle trainingen worden
bijgewoond en aan alle wedstrijden wordt meegedaan, zo ook heeft L.M.O.
de taak ervoor te zorgen dat de speler een stabiele leeromgeving krijgt.
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Als een speler zich niet aan zijn of haar einde van de afspraak houdt, kan in
overleg met de jeugdcoördinator en na schriftelijke waarschuwing aan de
speler, de speler naar een andere groep (bijvoorbeeld indien het een
interpersoonlijk conflict betreft) of zelfs de eventuele wachtlijst worden
overgeplaatst. Spelen bij L.M.O. betekent verplichtingen van twee kanten. Het
is niet vrijblijvend, komen en gaan wanneer je wil.
Ook wedstrijden zijn er om te leren. Alle spelers dienen dus zoveel mogelijk
speeltijd te krijgen, ook als dit inhoudt dat je dan niet kunt winnen. Het
meenemen van jeugdspelers en het dan niet laten spelen, dient zoveel
mogelijk te worden vermeden. Veel wisselen van spelers ook, want dat geeft
het risico dat een speler te weinig speeltijd krijgt. Wissel met mate en
probeer het overzichtelijk te houden, ook voor de eigen spelers. Wissel
vooral spelers die zich misdragen, geblesseerd zijn of te vermoeid geraken
en probeer de overige spelers hun taken naar behoren te laten uitoefenen.
Bewaak het teamverband door geleende spelers niet steeds voorrang te
geven en zeurgedrag niet te belonen. Wijzig zo nodig de positie van spelers,
nog eerder dan spelers er uit te halen, al kan het soms handig zijn eerst een
speler te wisselen, dan instructies te geven en dan weer in het spel te
brengen. Dit is vaak nog veel beter dan de instructies over het veld te roepen.
In alle gevallen zijn het de trainers en begeleider die verantwoordelijk zijn
voor het gedrag van hun team, ook al is L.M.O. de uiteindelijk
verantwoordelijke, de trainers en begeleiders worden aangesproken als de
spelers zich niet gedragen. Uiteraard zullen ook de spelers worden
aangesproken en zo nodig gestraft, maar het is de trainer en begeleider die
de macht hebben om een speler wel of niet te laten spelen en daarmee
directe sturing kunnen geven. Spelers zijn er immers vooral om te spelen.
Een speler die zich niet gedraagt en door de scheidsrechter niet uit het veld
gestuurd wordt, dient dan eigenlijk alsnog door de trainer/coach te worden
gewisseld (in ieder geval tot die speler weer is afgekoeld).
Wangedrag dient stevig, breed en eensgezind te worden aangepakt. Worden
er bij een speler structurele problemen geconstateerd, dient dat ook tijdig
aan het JB te worden doorgegeven, zodat bekeken kan worden of er zo nodig
andere maatregelen genomen kunnen en moeten worden. Soms kan een
thuissituatie een rol spelen. Ook komend seizoen zal vanuit het JB aan dit
aspect meer aandacht worden besteed. Daarbij worden zowel de spelers als
de trainers/begeleiders meer in de gaten gehouden.
Vroeger lieten we nieuwe aanmeldingen toe mee te trainen, als het ware te
proeven van de LMO-sfeer. Dit leidde er echter toe dat soms spelers weken,
maanden rondliepen op LMO zonder lid te worden, en omgekeerd, dat
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spelers niet mochten meedoen. Ook gaf het teveel onrust in de teams en
voor de trainers. Het jeugdbestuur heeft daarom besloten om voortaan
speciale selectietraining- en selectiewedstrijddagen te houden. Die kunnen
door het jaar heen georganiseerd worden door trainers en
jeugdcoördinatoren. Dit proces wordt verder vanaf het jeugdsecretariaat
aangestuurd, daar waar de aanmeldingen binnen komen.
Een aantal reeds bekende data voor die selectietrainingen zijn:
- zaterdag 26 augustus 2017
- zaterdag 16 december 2017
- zaterdag 7 april 2018
Het voordeel van het afschaffen van het met de gewone selectie en teams
meetrainen, terwijl je nog geen lid bent, is dat duidelijker is wie er moeten
zijn en wie niet. De trainers horen dan geen spelers op het veld te hebben,
die niet ingeschreven staan. De aanwezigheidslijsten kunnen dan beter
worden bijgehouden.
Omdat daarbij voornamen belangrijker zijn dan de achternamen, bij het
identificeren van jonge spelers, is het van belang dat op alle spelerslijsten die
voortaan circuleren altijd voor- en achternaam staat en daarna ook nog een
geboortedatum als controlemiddel.
Die persoonsgegevens dienen wel met zorg te worden behandeld, want in het
kader van de Wet Registratie Persoonsgegevens dient L.M.O. ervoor te zorgen
dat die gegevens niet op straat komen te liggen. Zorg betekent niet alleen
dat de lijsten niet in verkeerde handen mogen vallen, maar ook dat de
informatie correct moet zijn, dus fouten moeten meteen gemeld worden,
zodat de registratie aangepast kan worden. Er mag dus niet eens met
verouderde lijsten gewerkt worden. Doordat we selectiedagen hebben en
geen constante instroom meer, de teams niet om de haverklap van
samenstelling veranderen, kan het up-to-date houden van DWF en app ook
beter haalbaar zijn.
Omdat komend seizoen voor het eerst gewerkt gaat worden met digitale
spelerspassen, zal dit wel wat aanpassing vergen van wedstrijdsecretariaat,
trainers en scheidsrechters. Het proces moet daarom van dichtbij bewaakt
worden en daar waar nodig extra aangestuurd.
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Activiteiten
L.M.O. organiseert voor haar jeugdspelers diverse activiteiten. Naast het
reguliere trainingsprogramma en wedstrijden in de KNVB competitie worden
er de jaarlijkse thuistoernooien georganiseerd.
De toernooiencommisie neemt deze taak op zich en zorgt ervoor dat aan het
begin van het seizoen de toernooidata worden vastgesteld. Hierbij wordt
rekening gehouden met enerzijds de reeds vastgestelde tradities, zoals het
Ab Louws toernooi (voor E en F) dat wordt gehouden op en/of de dag na
Hemelvaart, en anderzijds de reeds bestaande voetbalkalender van de KNVB
en andere belangrijke activiteiten die ervoor zouden kunnen zorgen dat er
slechts een matige opkomst zou zijn.
Deze data dienen niet alleen te worden vastgelegd, maar ook goed
gecommuniceerd met alle betrokken binnen L.M.O. zodat later ook de
kantine bezetting en andere activiteiten er naadloos op kunnen worden
aangesloten.
Verder dient reeds zo vroeg mogelijk te worden bekeken voor welke opzet
men gaat kiezen. In seizoen 2015-2016 is gebleken dat de B-junioren er te
fel voor gingen en na een viertal poulewedstrijden er geen energie meer over
was voor nog finalewedstrijden. Dit probleem was er niet bij de D en de C.
Verder dient te worden doorgerekend, aan de hand van het aantal eigen
teams, hoeveel speeltijd nodig is. Afgelopen seizoen zijn alle toernooien naar
volle tevredenheid verlopen (E/F en mini op Hemelvaart, D-pupillen in april,
C-junioren in mei, geen toernooi voor de B-junioren) en er is geen enkele
reden om van dat stramien te af te wijken, behalve dat we dit keer wel
kunnen proberen de B-junioren ook hun eigen toernooi te laten hebben.
Nadat de indeling en kalender is gedaan, weet men na de beker welke klasse
iedere poule gaat hebben. Dat is dan de klasse waarop andere teams worden
aangetrokken en dan kunnen teams van een klasse lager, als ze hoog in de
competitie staan, of teams van een klasse hoger, als ze maar niet geheel
bovenaan staan, worden gevraagd of ze naar ons toernooi willen komen.
Daarbij wordt dan eerst gekeken naar verenigingen waarbij we de afgelopen
twee jaar positieve ervaringen hebben gehad, daarna de toernooienbeurs en
dan pas andere verenigingen. Uitwisseling dient ook met overleg te worden
gehanteerd, want anders spelen alle thuisteams straks ook evenveel
uittoernooien als dat we teams uitnodigen. Op zich kan dat een doel zijn,
meer toernooien, maar dat kan agendatechnische problemen geven.
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Twee weken voor de toernooien, worden alle uitgenodigde teams gebeld en
krijgen ze een email met het voorlopige programmaboekje. Het definitieve
schema zal op de website worden gezet en dat wordt ook duidelijk kenbaar
gemaakt. Ook de verzameltijd moet nog eens duidelijk gecommuniceerd
worden, niet half uur voor de eerste wedstrijd, maar half uur voor aanvang
toernooi. Dit zorgt ervoor dat de meeste teams ook daadwerkelijk (op tijd)
komen. Afgelopen toernooien hebben we een record opkomst gehad, ook al
hebben we voor de B geen toernooi gehouden.
De dag zelf dient goed begeleid te worden. We hebben twee seizoen gezien
dat digitale begeleiding prima werkt, dat de schema’s die op de website
staan en per email worden toegestuurd, worden gehanteerd en dat het
uitrekenen van standen erg makkelijk is. Dus enige ervaring met Excel en
powerpoint zijn wel gewenst voor degene die de dag zelf coördineert.
Afgelopen seizoen hadden we dat niet en hebben we weer op papier gewerkt.
Ook dat ging verder weer prima, mede doordat alle teams (op 1 na) gewoon
waren komen opdagen. Het is wel vereist dat de algehele coördinatie in één
hand ligt, dat die verder niet teveel uitvoerende taken heeft, zodat die op alle
fronten kan bijspringen en kan improviseren als dat vereist is, zoals een
spoedoverleg met de trainers van de deelnemende teams om de finales over
te slaan, of een diefstal rustig kan bespreken met de betrokkenen en
aangeven dat er nog een vervolg zal komen, etc….
Bekeken kan verder nog worden of op L.M.O. de TV-schermen ook
gekoppeld kunnen worden, samen met de beamer op één aangesloten
computer. Nu dien je nog met een USB stick tussen de diverse devices te
worden heen en weer te lopen en dat is omslachtig.
Door de scheidsrechters vooraf een schema te geven welke wedstrijden ze
moeten leiden, wordt bewerkstelligd dat sneller voor iedereen duidelijk is
wanneer ze waar moeten zijn. Dit is afgelopen seizoen een duidelijk voordeel
gebleken, ook bij het verwerken van de uitslagen kon dan beter de juiste
persoon worden aangesproken.
De nevenactiviteiten, zoals de lotenverkoop en de popcorn, suikerspin,
springkussen, zijn inmiddels beproefde concepten. Ze horen gewoon
aanwezig te zijn bij de pupillen toernooien, ook al brengen ze niet allemaal
meteen geld op, ze worden wel gewaardeerd. Bij de junioren kan nog steeds
worden overwogen om geen nevenactiviteiten te organiseren, maar als er
enigszins ruimte is, zou een competitief element zoals penalty schieten of
hardste schot wel kunnen worden opgezet. Er was wel geld voor beschikbaar,
maar het is uiteindelijk niet uitgevoerd wegens te weinig ruimte op de velden
tijdens het C toernooi.
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Naast de toernooien dient ook aandacht te worden besteed aan de
traditionele Sinterklaas avond. Wij doen graag aan zwarte pieten, dus we
zetten deze traditie voor onze allerkleinsten ook gewoon door.
Ook ander activiteiten dienen te worden georganiseerd, maar het is vooral
zaak dit tijdig in te plannen. Gebleken is dat vaak al andere activiteiten de
energie wegnemen en dan is er op korte termijn geen ruimte meer. Dus aan
het begin van het seizoen een aantal dagen reserveren en invullen en niet tot
het laatste moment wachten met het idee vorm te geven, want krijgt het idee
onvoldoende kans te gaan leven.
Zowel in het seizoen 2014-2015, 2015-2016, als 2016-2017 is er naar
gestreefd dat alle teams een uitje organiseren. Door onduidelijkheid over de
bijdrage namens L.M.O. (50 euro per team per jaar) en doordat de trainers dit
toch niet echt weten op te pakken, is dat nog steeds niet zo goed
georganiseerd als het wel zou kunnen. Wellicht dat komend seizoen, mede
door de wat intensievere begeleiding van trainers en begeleiders er nog wat
meer van de grond kan komen.
Sinds 2015-2016 werken we met door de vereniging beschikbaar gestelde
Robey tenues. In het eerste seizoen werden die centraal gewassen, Sandhia
zorgde daarvoor. In het tweede seizoen werden die tenues per team
verzameld en door één ouder gewassen. Feit is wel dat niet alleen het wassen
dient te geschieden, maar dat tevens meer duidelijkheid moet ontstaan over
wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van de aantallen en de
vermissingen. Het is nu onduidelijk hoe in één team er meer “verloren” raakt
dan in een ander team, terwijl het principe overal hetzelfde is.
Komend seizoen zal nog met de trainers besproken worden, of het uitdelen
van de shirts aan de spelers een optie is, zodat er geen tas met tenues
gewassen moet worden. Bij genummerde shirts kan dat lastiger zijn dan bij
ongenummerde shirts. Het is in zo’n geval ook aanbevelenswaardig dat de
trainer enkele extra shirts heeft voor die gevallen waarbij dat nodig zou zijn.
Verder was er soms nog een probleem met verplaatste en extra wedstrijden
en het daarmee doorkruisen van het wasschema. Dat kan ook nog beter
gecommuniceerd worden, zodat de ouder die tenues mee heeft, weet dat er
een extra wedstrijd aankomt, een dag van te voren is best lastig om ze te
wassen en te drogen! Bij de activiteiten dient dus ook gecommuniceerd te
worden met de partij die straks de tenues gaat wassen.
De activiteitencommissie is er dus ook een beetje voor het organiseren van al
die dingen die niet echt thuis horen in de overige portefeuilles.
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Overige aspecten
L.M.O. wil zich ook komend seizoen weer als een stabiele en goed
georganiseerde vereniging presenteren, waarbij voor de jeugd een veilige en
prettige omgeving wordt geboden.
L.M.O. is een goede afspiegeling van de bevolking, van Rotterdam en zeker
ook van de buurt. We vormen een verzameling van alle lagen uit de bevolking
en nemen daarmee een prominente rol in. We stimuleren het multi-culturele
karakter van de stad en promoten het respect voor elkaar ook binnen onze
vereniging. Dat maakt dat we dit seizoen ook voor een Sport+ erkenning
zullen gaan, waarmee we dat extra karakter nog meer zullen uitdragen.
Enerzijds doen we dat door een goede en vooral consequente naleving van
de gezamenlijke regels en anderzijds doen we dat door voldoende aandacht
te besteden aan de kwaliteit van de begeleiding binnen deze diversiteit. Juist
de uiteenlopende afkomst vergt de nodige aandacht, omgekeerd, juist omdat
we onder één dak zitten, kunnen we ook die eenheid uitstralen.
Komend seizoen gaan we het gebruik van mobieltjes in de kleedkamer aan
banden leggen, middels een verbod op die mobieltjes binnen de kleedkamer.
Die mobieltjes dienen dus ofwel thuis te worden gelaten, of ingezameld in de
daartoe dienende bak voor waardevolle spullen.
Ook zal er extra aandacht besteed worden aan het gebruik van social media,
enerzijds wat men erop plaatst, en anderzijds dat men eventuele “missers”
niet meteen gaat doorplaatsen.
Dit beleid stralen we verder uit door een heldere en bijgewerkte website en
door afdoende te blijven communiceren met alle betrokken partijen. Dat is
een stukje PR dat onlosmakelijk hoort bij een vereniging die zich goed wil
profileren. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat de informatie op de
website correct en up to date is. Dat vergt ook dat de onderliggende
informatie bijgewerkt is en blijft.
De PR dient overigens een tweeledig doel. Hoe beter de werkzaamheden en
activiteiten van het JB in beeld komen, hoe meer respect men ook kan
opbouwen voor het JB. We hoorden ook afgelopen seizoen nog vaak wat men
van het JB verwacht, van individuele leden van het JB. We zijn echter
vrijwilligers en als dusdanig is iedere minuut die een vrijwilliger aan L.M.O.
besteedt weer mooi meegenomen. Het promoten van de activiteiten en
werkzaamheden van het JB, moet er dus ook voor zorgen dat men, de spelers
en ouders in het bijzonder, meer begrip kan opbrengen voor ons werk.
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Er dient daartoe ook goed gecommuniceerd te worden, nog beter dan
afgelopen seizoen. JB-leden dienen op de hoogte te zijn van alles wat er op
jeugdgebied afspeelt. Daarom dienen de communicatielijnen ook beter in
beeld te worden gebracht. De voorzitter van L.M.O., Fred Dorst, gaat over de
bezetting van de kantine. Hij dient aan het JB het normaal rooster van
openingstijden te bezorgen, data waarop de kantine normaal open is. Daarna
dient hij alle afwijkingen en uitzonderingen daarop steeds op tijd te melden.
In ieder geval dient de kantine zoveel mogelijk open te zijn op geplande
jeugdactiviteiten.
Omdat de KNVB haar communicatielijnen via email gaat voeren, is het zaak
dat we alle juiste emailadressen hebben van onze leden. Ook kunnen wij dan
zelf van die emailadressen gebruik maken om onze eigen leden te bereiken.
De ledenadministratie en de NAW (emailadressen!) gegevens van de trainers
en begeleiders zijn daarbij dus cruciaal. We hebben afgelopen seizoenen een
flinke verbeterslag geslagen, maar het kan nog beter, zeker als het gaat om
de eigen trainers en dat zal bij de selectie dan ook extra aandacht moeten
krijgen. Door de spelers enkel nog in te schrijven als ze alle formaliteiten
hebben vervuld en dus ook niet eerder op het veld te zetten, kom je ook daar
tegemoet aan een betere administratie.
Met de in 2015 nader uitgewerkte set aan gedragsregels en vuistregels, het
instellen van de gedragscommissie en het inzetten van een betere
handhaving, is er ook een serieus begin gemaakt aan een veiligere omgeving
voor de kinderen. Al is het onmogelijk om alle wangedrag uit te bannen en
alle pesterijen tegen te gaan, we kunnen er wel beter tegen optreden.
Signaleren en handelen, ook in komend seizoen doorzetten en langzaamaan
wordt de algehele sfeer gewoon beter en kan er vrijer over gepraat worden.
We hebben het al bijna uit de taboesfeer, nog enkele jaren doorzetten en
wellicht dat we dan kunnen zeggen dat wangedrag en pesterijen echt een
uitzondering zijn geworden.
In komend seizoen zal de scheidsrechtersbegeleidingscommissie meer actief
gaan worden, zeker ten aanzien van de jeugd, de pupillenscheidsrechters,
enerzijds om de scheidsrechters te behouden voor de vereniging, anderzijds
ook om de kwaliteit nog meer te verbeteren. Uitgangspunt blijft dat een
scheidsrechter altijd gelijk heeft, ook als die mogelijk ongelijk heeft.
Doelbewust zijn C1 en B1 nu op wisselende dagen gepland, zodat ze ook
beurtelings aan bod komen om wedstrijden te fluiten. C2 mag ook
wedstrijden gaan fluiten, maar dit betreft vaak nog eerstejaars die hun
spelregelbewijs eerst nog moeten halen.
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Trainers en scheidsrechters dienen de kans te krijgen om te groeien, dus af
en toe eens een cursus volgen, een nadere praktijktraining doen, een
certificaat behalen. Dat zal dan ook een verbetering voor L.M.O kunnen gaan
betekenen. Dit zal binnen het budget van L.M.O. een duidelijkere plaats
moeten krijgen, want nu blijft het nog te veel bij vage toezeggingen. Er is
met de (jeugd)begroting die nog moet worden goedgekeurd op de ALV een
eerste nadere stap gezet.
Doordat de meiden van Feyenoord dit seizoen bij ons komen trainen en
spelen, zullen er ook kansen ontstaan om kennis en ervaring met elkaar te
delen. Met name voor de vrijwilligers van L.M.O. is dat een uitgelezen kans.
We zullen trachten enkele bijeenkomsten te organiseren om die kennis
doelmatig uit te kunnen gaan wisselen.
Tot slot zal er nog echt meer aandacht besteed moeten gaan worden aan het
vasthouden van vrijwilligers, zowel scheidsrechters als trainers en
begeleiders hebben behoefte aan erkenning. Geldelijke beloning, is voor
sommigen wellicht het middel, maar voor de meesten is erkenning,
herkenning en respect van belang. Zo is het regelen van trainingspakken
voor trainers een goede extra zet geweest, net als de jassen. Ook de
scheidsrechters waarderen het zeer dat ze eigen shirt hebben gekregen en
daarmee als het ware een team vormen (teamfoto staat nu op de site).
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Samenvatting
Komend seizoen zetten we de eerder ingezette lijnen door om te komen tot
een nog veiliger voetbalklimaat.
- Vanaf 2017-2018 hebben we het nieuwe pupillen voetbal voor onze
jongsten, de pupillen in de F-categorie, JO9.
- Komend seizoen zullen de meiden van Feyenoord trainen en spelen bij
L.M.O.
- L.M.O. zal zich aanmelden om gewaardeerd te worden als Sport+
vereniging, we voldoen immers al ruim aan dat profiel.
- Mario Grootfaam wordt de nieuwe coördinator voor de bovenbouw en
neemt de plaats van Ramish in, in ieder geval voor de komende twee jaar.
Daarna keert Ramish wellicht weer terug.
- Toernooiencommissie blijft zelfstandig en los van activiteitencommissie.
- De gedragscommissie dient wat meer vorm te krijgen en echt periodiek te
gaan rapporteren, in ieder geval aan het JB.
- De activiteitencommissie probeert de teamactiviteiten nog meer te
stimuleren zodat ieder team tijdens de reguliere competitie minstens één
keer samen op stap gaat buiten het voetbal gebeuren om.
- Na het aanmelden wordt men op een wachtlijst geplaatst. Er zijn nu reeds
drie selectietrainingen gepland, 26 augustus, 16 december en 7 april. Een
extra selectietraining kan, indien we zeer veel mensen op de wachtlijst
hebben en/of we ook voldoende nieuwe trainers hebben.
- Teams dienen uit spelers te bestaan die min of meer gelijkwaardig zijn in
kracht en vaardigheid voor de klasse waarin ze uitkomen, de weerstand. Die
weerstand dient bij voorkeur zo te zijn dat ze er echt voor moeten gaan om
resultaat te boeken. Een eerste inschatting voor het seizoen is gemaakt, na
de bekerwedstrijden evalueren we weer.
- Alle spelers en hun ouders/begeleiders worden uitgenodigd vaker
aanwezig te zijn. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt met de
ouders/begeleiders van wat er van hen verwacht wordt bij te dragen.
- Er wordt een teamfoto gemaakt op de eerste competitiewedstrijd.
- Er wordt toegezien dat spelers ook in het juiste team uitkomen, na de
bekerwedstrijden en na de winterstop zijn de momenten om nieuwe
teamsamenstellingen te realiseren.
- Alle jeugdtrainers worden in Sportlink geregistreerd en ze dienen allemaal
een geldige VOG te hebben, zoals dat voor alle vrijwilligers geldt die met de
jeugd werken.
- Alle vrijwilligers (trainers, leiders en scheidsrechters) krijgen extra kansen
zich verder te ontwikkelen, door het volgen van cursussen en trainingen.
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- Alle trainers en leiders zullen waar het JB dit nodig acht extra pedagogische
ondersteuning krijgen. Omgaan met kinderen en hun ouders vergt nu
eenmaal wat extra kennis en vaardigheden.
- Alle vrijwilligers dienen met respect te worden behandeld, zij doen dit
immers uit vrije wil en worden niet betaald.
- Er worden duidelijke afspraken gemaakt voor deelname aan trainingen en
wedstrijden. Men komt op tijd en men gedraagt zich netjes. Afspraken
worden nagekomen.
- Teamopstelling wordt op donderdag bekend gemaakt en in Sportlink
verwerkt, wijzigingen dienen door de trainer in Sportklink te worden verwerkt.
- De jeugdcoördinatoren bewaken dat de trainers en leiders werken volgens
dit plan en de afspraken nakomen. De jeugdcoördinatoren rapporteren
hierover gevraagd en ongevraagd aan het JB.
- Het JB coördineert de overige activiteiten voor de jeugd, zoals het
Sinterklaasfeest en de teamuitjes, maar zorgt ervoor dat die in balans zijn
met de toernooien en andere activiteiten van L.M.O., wellicht dient ook de
penaltybokaal, grotendeels toch al voor de jeugdteams, ook door de
activiteitencommissie van het JB georganiseerd te worden. De agenda voor al
die activiteiten wordt aan het begin van het jaar vastgesteld, en in de loop
van het jaar kunnen er nog extra activiteiten tussenin worden gepland. Beter
een paar goede activiteiten, dan veel slechte.
- De toernooiencommissie kan het draaiboek van afgelopen drie seizoenen
gebruiken. Uitwisseling wordt vooral met grotere verenigingen gerealiseerd,
omdat dan een 1 op 2 verhouding kan worden gehaald. Dus voor 2
bezoekende teams, dienen we dan slechts 1 team uit te zenden. Zo hebben
we in principe voor iedere poule van onze thuistoernooien, vijf deelnemende
teams.
- De digitalisering zet verder door en alle L.M.O. leden dienen er zich van
bewust te zijn dat de communicatie steeds meer op onze website gebeurt,
dat betekent dat die website ook up to date moet blijven. De jeugdvoorzitter
zal daar komend seizoen weer een belangrijke rol in (blijven) spelen.
- Sportlink wordt als basis gebruikt voor ledenadministratie en
wedstrijdsecretariaat. Er wordt zo min mogelijk dubbel geregistreerd. Het
bijhouden van aparte lijstjes wordt dus beperkt tot het maken van uitdraaien
uit Sportlink. Bijwerken van gegevens moet voortaan altijd en alleen in
Sportlink gebeuren.
- Alle extra jeugdwedstrijden die buiten de KNVB om worden georganiseerd,
dienen aan het JB te worden doorgegeven voor inpassing in de planning.
Indien vooraf overlegd, is er meer zekerheid dat de extra oefenwedstrijd wel
kan doorgaan. Praktische redenen (beschikbaarheid tenues, velden,
kleedkamers) kunnen reden zijn om de oefenwedstrijd niet te laten doorgaan.
Het jeugdbestuur is er klaar voor, jullie ook?
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