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Jeugdcommissie (JC)

en Technische Commissie Jeugd (TCJ)

Wie zit in welke commissie? Leeftijdscategorie Jeugdcommissie (JC) Technische Commissie Jeugd (TCJ)

Mini's JO6 Ronald Timmers -

Mini's JO7 | JO8 Wouter Bijman -

JO9 | JO11 Diederique Kemperink Frank van Baalen | Xander van Weeteringen

JO12 | JO13 Vacant Rob Span | Bas Jonker

JO14 | JO15 Theresa Roseboom Frank van Baalen | Bas Jonker

JO16 | JO19 Barbara Dingen Sander Jongsma | Arend Sick

MO-X Thimo Huisman Marco van Putten

Voorzitter Chris Kiehn Arend Sick

Bestuurslid Chris Kiehn Gerrit van der Veen



Onderwerpen

Taakverdeling
Taak Verantwoordelijke rol

Team-indeling 

- Technische commissie stelt concept op over gehele leeftijdscategorie op basis van 

eigen waarneming en input trainers

- Technische commissie stemt concept af met Jeugdcommissie

Regelen trainers - Technische commissie

Regelen leiders - Jeugdcommissie

Vragen over team-indelingen van ouders
- 1e aanspreekpunt: Jeugdcommissie

- Afhankelijk van situatie: samen met Technische commissie

Organisatie en opstart teams - Jeugdcommissie

Team-overstijgende communicatie per leeftijdscategorie - Jeugdcommissie

Voetbal-technische vraagstukken - Technische commissie

Escalatie-proces

1. Trainer/leider

2. JC en/of TC 

3. Voorzitter JC en/of TC

4. Bestuur

Nieuwe instroom leden

- 1e intake: Jeugdcommissie (contact, informatie)

- Jeugdcommissie stemt af met Technische commissie waar ruimte is om mee te 

trainen voor niveau-bepaling

- Na definitieve indeling (JC i.s.m. TC) communicatie naar trainer en ouders: 

Jeugdcommissie



Richtlijnen Teamindelingen

Proces: welke acties zijn nodig om tot een indeling te komen?

Voor de zomer:

• TC zal elk team minimaal een aantal keren gedurende het seizoen observeren. Dit vervangt de         

selectie-trainingen (beeld over heel seizoen in plaats van moment-opname)

• TC maakt concept o.b.v. eigen waarneming en feedback trainers (voetbal-kwaliteiten)

• TC bespreekt concept met JC. JC verzorgt input sociaal domein o.b.v. eigen waarneming, input   

leiders en eventueel ouders.

• Samen komen tot de concept indeling

• Communicatie van de concept indeling

Na de zomer: 

• Afstemming mutaties op basis van in- en uitschrijvingen

• Vaststelling definitieve indeling



Richtlijnen Teamindelingen

Criteria: waar kijken we naar bij de team-indelingen?

• Geboortejaar

• Voetbal-technische kwaliteiten

• Sociaal domein (t/m JO9 wordt meer rekening gehouden met sociale connecties)

• “Het grote plaatje” (situatie over alle teams in aansluitende leeftijds-categorieën)

Afwijkingen: wensen en eisen van kinderen en ouders

• De voetbal-technische inhoud is zoveel mogelijk objectief binnen de commissies geborgd

• Aantoonbare sociaal-emotionele en/of fysieke achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten kan invloed 

hebben op indeling

• Ook op hogere leeftijden kunnen bij uitzondering sociale connecties meewegen. De consequentie zal zijn 

dat zij samen lager worden ingedeeld. Gezien het feit dat Sportclub Deventer graag competitief wil zijn, 

wordt dit niet aangemoedigd en case-by-case beoordeelt door de Technische en Jeugdcommissie

• Bij twijfel beslist uiteindelijk de Technische Commissie



Richtlijnen Teamindelingen

Planning Actie Planning

Observeren en feedback teams Gehele seizoen

Concept indeling TC gereed om met JC te bespreken Jaarlijks | 1 mei

Concept indeling afgestemd TC met JC Jaarlijks | 25 mei

Communicatie concept indeling naar leden Jaarlijks | 1 juni

Definitieve indeling o.b.v. in- en uitschrijvingen Na zomer-vakantie


