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Wegwijzer voor jeugdleiders MVC’19
INLEIDING
Deze wegwijzer is een hulpmiddel met praktische informatie voor alle jeugdleiders bij MVC’19, dat elke
(nieuwe) jeugdleider helpt om vooral met veel voetbalplezier te genieten van het spelletje.
Al diverse jaren is vanuit de (nieuwe) leiders vraag naar een praktisch naslagwerk, omdat diverse ouders
leider worden om hun zoon of dochter te begeleiden, maar verder weinig affiniteit hebben met voetballen
of MVC’19 en behoefte bestaat bepaalde afspraken vast te leggen, zodat elke leider hier op dezelfde
manier mee kan omgaan.
De meest actuele wegwijzer staat op de website van MVC’19. Mis je informatie of klopt er iets niet, laat het
ons dan weten. Dan zullen we dit aanpassen.
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1. VERANTWOORDELIJKHEID EN FUNCTIONARISSEN JEUGDAFDELING
Jeugdafdeling
Erik de Brouwer
Radboud Visser
Peter Peeters
Peter Heuvelmans
Paul Cox
Paul Linssen
*Vacature
Marc Koopmans
Roy Verhaegh
*Vacature
*Vacature
*Vacature
Paul Linssen
René Boots (MVC’19 breed)
*Vacature

Functie
Voorzitter (algemene zaken)
Voorzitter (algemene zaken)
Algemeen technisch jeugdcoördinator
Algemeen coördinator Technische commissie
Coördinator minipupillen (O7)
Coördinator onderbouw (O7/O11)
Coördinator bovenbouw (O13/O19)
Wedstrijdsecretaris (dagelijkse zaken)
Wedstrijdsecretaris (indeling & jaarplanning)
Scheidsrechtercommissie
Toernooi- en activiteitencommissie
Jeugdkampcommissie
Pupillen van de week
Ledenadministratie
Normen en waarden, ouderbetrokkenheid

Mail
jeugdbestuur@mvc19.nl
jeugdbestuur@mvc19.nl
tc@mvc19.nl
tc@mvc19.nl
4coxies@ziggo.nl
paullinssen@icloud.com
wsjeugd@mvc19.nl
wsjeugd@mvc19.nl
paullinssen@incloud.com
rloekie@cs.com
-

Jeugdbestuur (JB)
Erik de Brouwer
:
Voorzitter (algemene zaken)
Radboud Visser
:
Voorzitter (algemene zaken)
Het JB zorgt voor de totale organisatie rond het jeugdgebeuren, coördineert en organiseert. Uiteindelijk is
de JB ook het aanspreekpunt voor leiders, spelers en ouders en onderhoudt zij de contacten met de andere
commissies. De leden van de JB worden niet gekozen en vallen dan ook altijd voor besluitvorming onder
het hoofdbestuur.
Technische commissie (TC)
Peter Heuvelmans
:
algemeen coördinator technische commissie
De TC richt zich vooral op het voetballend-aspect van de jeugd volgens het gezamenlijk vastgesteld
technisch jeugdplan. De TC zorgt verder voor de teamindelingen, trainingsschema en werkt volgens de
bekende leerlijnen en kenmerken per leeftijdsgroep van ons jeugdplan.
Peter Peeters
:
algemeen jeugdcoördinator
De algemeen jeugdcoördinator ondersteunt alle teams en leiders van de O7 t/m O19. De jeugdcoördinator
is het aanspreekpunt voor alle voetbal-gerelateerde aspecten voor de jeugdteams en zal vaak op
trainingsavonden en op zaterdag aanwezig zijn en kan op die manier makkelijk leiders helpen met
voetbaltechnische zaken, trainingsstof, tips, etc. Daarnaast is hij nauw betrokken bij de teamindelingen.
Paul Cox
:
coördinator O7 / minipupillen
Paul Linssen
:
coördinator onderbouw (O7/O11)
*Vacature
:
coördinator bovenbouw (O13/O19)
De coördinatoren ondersteunen de teams binnen hun leeftijdscategorie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt
voor de leiders en zullen vaak op trainingsavonden en op vrijdag of zaterdag aanwezig zijn.
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Wedstrijdsecretaris (WS)
Marc Koopmans
:
wedstrijdsecretaris (dagelijkse zaken)
Roy Verhaegh
:
wedstrijdsecretaris (indeling & jaarplanning)
De WS is verantwoordelijk voor de publicatie van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden. De WS draagt
zorg voor de correspondentie van de competitiewedstrijden en planning van alle wedstrijden en toernooien
en het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie (afgelastingen, verplaatsingen enz.) aan de
trainers, leiders, scheidsrechters en tegenpartij. De WS controleert het inleveren en verwerken van de
(digitale) wedstrijdformulieren. De WS kan leiders ondersteunen bij het organiseren van oefenwedstrijden
en treedt coördinerend op bij toernooien.
Scheidsrechtercommissie (SC)
Vacature
:
coördinator
Vacatures
:
assistent(en)
De SC is het aanspreekpunt voor scheidsrechterzaken binnen de jeugdafdeling van MVC’19. De SC wijst
scheidsrechters aan bij wedstrijden, waarvoor door de KNVB geen scheidsrechters zijn aangewezen en
onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand door o.a. het stimuleren en
aanbieden van opleidingen. Het JB heeft een opzet gemaakt om deze commissie in te richten en voorgelegd
aan het hoofdbestuur.
Toernooi- en activiteitencommissie (TAC)
Vacature
:
coördinator
Vacature(s)
:
assistent(en)
De TAC verzamelt de uitnodigingen voor de (externe) toernooien en maakt in overleg met de betrokken
coördinatoren een overzicht waaruit de teams een keuze kunnen maken. De TAC zorgt aansluitend voor de
administratieve afhandeling van de inschrijvingen en zorgt ervoor dat de leiders van de elftallen tijdig op de
hoogte zijn bij welke toernooien ze staan ingeschreven. De TAC is verantwoordelijk voor de organisatie van
het MVC’19 Pulse-toernooi.
Jeugdkampcommissie (JKC)
Paul Cox
:
O7/O9 (F)-jeugdkamp
Vacature
:
O10/O13 (D/E)-jeugdkamp
De JCK is verantwoordelijk voor de coördinatie van de jeugdkampen. Leiders (en O19-jeugdspelers) dragen
zorg voor de organisatie en uitvoering.
Pupillen van de week (PvdW)
Paul Linssen
:
coördinator
De PvdW draagt zorg voor de coördinatie en organisatie van de ‘pupillen van de week’ (O7 t/m O9), die op
zondagmiddag deel mogen nemen aan de warming-up en meelopen met het 1e elftal van MVC’19.
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2. VOORBEREIDING SEIZOEN
Teams
In de loop van het voorjaar wordt gestart met de indeling voor het komende seizoen. De technische
commissie en de leeftijdsgroepscoördinatoren nemen hierbij het voortouw en betrekken hier de
jeugdleiders bij. Tegelijkertijd benaderen ze alle jeugdleiders om een overzicht te maken welke spelers
doorgaan. Op basis hiervan worden uiteindelijk leiders bij teams geplaatst en waar nodig worden acties
uitgezet om overal voldoende leiders te hebben.
De teams worden enkele weken voor de start van de zomervakantie via www.mvc19.nl bekend gemaakt.
Het is vervolgens de bedoeling dat de leiders contact opnemen met de spelers om verdere afspraken te
maken. De jeugdleiders zorgen dat ze alle juiste gegevens van de spelers en leiders hebben en zorgen
ervoor dat deze op verzoek aan het begin van het seizoen aan het jeugdbestuur worden aangeleverd.
Hiermee kan JB controleren of alle gegevens bij MVC’19 nog juist zijn.
Jeugdspelers
Alleen spelers, die aangegeven hebben lid te blijven van MVC’19, worden ingedeeld. Jongens en meisjes,
die bij MVC’19 willen gaan voetballen, dienen zich schriftelijk voor 1 juni aan te melden. Voor informatie zie
http://www.mvc19.nl/Informatie/Lid-Worden.aspx. Het is niet de bedoeling je aan te melden bij een van
de jeugdleiders. Toezeggingen van jeugdleiders gelden niet. Jongens en meisjes zijn pas daadwerkelijk lid,
als er groen licht van de ledenadministratie komt via de technische commissie. Na 1 juni wordt met de
ledenadministrateur en technische commissie gekeken of het nieuwe lid kan worden ingedeeld dan wel op
de wachtlijst terechtkomt als er geen plaats is. Jongens en meisjes, die geen lid zijn mogen niet mee
voetballen, zelfs al staan ze op de wachtlijst en/of hebben ze zich al aangemeld voor komend seizoen. Voor
‘proeftrainingen’ bij nieuwe leden geldt, na goedkeuring van de technische commissie, een uitzondering.
Trainingsschema
De hoofdbestuur en de technische commissie komen met een voorstel. Het uitgangspunt hierbij is een
standaardschema, dat jaarlijks wordt toegepast. De leiders kunnen hierop een reactie geven, waarna het
definitieve schema wordt vastgesteld.
Tenues en andere benodigdheden
De leiders worden tijdig uitgenodigd om de team-tas met tenues, trainingshesjes en de waterzak met
flessen op te halen. Wees hier zuinig op, want deze moeten na het seizoen ook weer worden ingeleverd.
Verder stelt MVC’19 voor de leiders coachjassen en polo’s beschikbaar.
Per team wordt één (1) sleutel van het ballenhok uitgegeven. Verder worden er geen sleutels beschikbaar
gesteld en indien iets wordt geleend dit terughangen/-brengen waar het vandaan komt.
Deze tenues blijven het gehele jaar in beheer van de leiders. De leiders dienen er samen met de ouders
voor te zorgen dat de tenues worden gewassen en de set compleet blijft.
Jeugdleiders & trainers
Jeugdleider zijn is een taak die veel verantwoordelijkheden kent en veel tijd vergt. Het is meer dan alleen
maar het geven van trainingen of het begeleiden en coachen van een team. Het is ook toezicht houden dat
iedereen de normen en waarden hanteert, die MVC’19 nastreeft, aanspreekpunt zijn voor ouders,
signaleren en contact onderhouden met de jeugdcommissie (indien nodig).
• Elk team heeft eigen leiders. Het is de bedoeling dat zij zelf de trainingen voorbereiden. Als de leider
hier moeite mee heeft, kan hij contact opnemen met de leeftijdscoördinator en/of technische
commissie.
• Een leider zorgt ervoor dat de spelers en ouders tijdig alle informatie krijgen over wedstrijden
(wedstrijdschema, die hij via de wedstrijdsecretaris doorkrijgen) en legt hierin het rijschema t.b.v. de
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uitwedstrijden, het was-schema (elke ouder komt aan de beurt) en een poetsschema voor
thuiswedstrijden (vanaf O13) vast.
De leiders spreken duidelijk met spelers en ouders af hoe met elkaar te communiceren. Een team-app
kan daarbij tegenwoordig makkelijk en snel werken.
Een leider heeft een voorbeeldfunctie naar spelers en ouders en gedraagt zich dus ook sportief t.o.v. de
tegenstander en coacht op een sportieve manier.
Een leider wijst zijn spelers erop dat voetbal een teamsport is en mag derhalve van spelers (en ouders)
eisen dat ze zich zo min mogelijk afmelden.
Een leider signaleert als er misstanden zijn met spelers, ouders of tegenstanders. De leider probeert
zaken eerst zelf op te lossen, maar schakelt altijd het jeugdbestuur (of evt. technische commissie) in als
het mis dreigt te gaan of grenzen worden/zijn overschreden. De leider dient bij ernstige blessures of
ongelukjes tijdens trainingen of wedstrijden altijd het jeugdbestuur te informeren.
Een leider enthousiasmeert de spelers en probeert de speler te betrekken bij andere activiteiten van
MVC’19.

Jeugdleider zijn, doe je vrijwillig en ook hopelijk met veel plezier, maar brengt ook verplichtingen met zich
mee.
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3. TRAININGEN
Het sportpark wordt tijdig door een van de beheerders geopend.
Maak met de spelers goede afspraken hoe laat ze aanwezig moeten zijn. Een kwartier voor aanvang is
meestal tijdig genoeg, zeker voor jongere spelers. Zorg er zeker bij de jongste teams voor dat een van de
leiders als eerste (en als laatste) aanwezig is. Spreek ook af waar jullie je verzamelen (trainingsveld of in
kleedlokaal).
Op het bord vlak na de ingang van de kleedruimte staat in welk kleedlokaal jouw team zich kan omkleden.
Voor de meisjes is een apart kleedlokaal (mogelijk wel met meisjes uit andere teams).
Zorg zelf voor voldoende ballen. Let wel op dat indien er meerdere teams trainen dat elk team voldoende
ballen heeft. Zorg dat hetzelfde aantal ballen ook weer terugkomt in de kasten in het ballenhok. Sluit het
ballenrek altijd af, zodat niemand anders een bal eruit kan pakken.
In de hokjes bij de trainingsvelden (tussen veld 4 en 5 en bij veld 6) zit materiaal dat je kunt gebruiken voor
de training. Ook hier geldt: zorg dat elk team voldoende materiaal krijgt en dat alle teruggelegd wordt.
Kleinere doelen zitten vast met ketting. Een sleutel hangt in de beheerdersruimte. Je kunt deze gebruiken,
maar moet ook weer terug worden gehangen. Indien je doelen losmaakt voor de training dien je deze na
afloop ook altijd weer terug te zetten en vast te maken! Hier zijn in het verleden al genoeg ongelukjes mee
gebeurd.
Vooral in de wintertijd is het regelmatig nodig om de lampen aan te maken. Dit dien je zelf te doen in de
beheerdersruimte. Doe dit alleen met de lampen die je nodig hebt voor de training (max. 3 velden tegelijk).
Het is mogelijk dat er niet kan worden getraind, bv in de winterstop of wegens te slechte velden. Dit wordt
tijdig bekend gemaakt via de website www.mvc19.nl, social media van MVC’19 of mogelijk rechtstreeks via
de mail. Het is niet aan de leider om te bepalen dat een training niet doorgaat.
Wil je zelf niet trainen op een dag dat je bent ingedeeld, dan dien je dit door te geven aan de beheerder
van die dag, zie http://mvc19.nl/trainingsschema-2.
Zorg dat je voor of na de training nooit alleen met de spelers in het kleedlokaal bent. Vraag zo nodig een
ouder in het kleedlokaal erbij of wacht ook zelf buiten het kleedlokaal.
Het kleedlokaal dient na afloop gepoetst te worden. Laat dit vanaf de O13 door een van de spelers om
toerbeurt doen. Zie hier wel op toe dat het goed gebeurt.
Zijn er zaken stuk gegaan of is materiaal (zoals ballen) kwijtgeraakt, vermeldt dit dan in het schrift in
beheerdersruimte onder vermelding van datum en tijd.
Spelers dienen zich na afloop te douchen en dienen zich altijd tijdig af te melden. Leer hen en hun ouders
dit aan vanaf de O7. Dan is dat ook op latere leeftijd vanzelfsprekend.
Het jeugdbestuur heeft het document ‘afspraken over faciliteiten’ opgesteld en verspreid. Deze afspraken
zijn in hoofdstuk 5 een op een overgenomen.
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4. WEDSTRIJDEN
Via de wedstrijdsecretaris krijg je tijdig de wedstrijden door. Dit geldt voor vriendschappelijke, beker- en
competitiewedstrijden. Communiceer dit tijdig met je team en de ouders. Indien één wedstrijd problemen
oplevert, kun je in uiterste nood contact opnemen met de wedstrijdsecretaris om deze wedstrijd te
verplaatsen. Doe dit echter tijdig, want hoe later hoe moeilijker het is om de wedstrijd verplaatst te krijgen.
Je kunt zelf geen wedstrijd annuleren!
Wil je zelf een extra vriendschappelijke wedstrijd spelen, dan mag je het zelf regelen, maar moet je dit wel
altijd eerst kortsluiten met de wedstrijdsecretaris. Je kunt ook de wedstrijdsecretaris vragen of hij een extra
vriendschappelijke wedstrijd kan organiseren. Thuis kan dit natuurlijk alleen als er voldoende ruimte is op
de speelvelden, rekening houdend met alle trainingen.
Het is mogelijk dat door omstandigheden de wedstrijd wordt afgelast. Is dit al op vrijdag bekend, dan kun je
dit zien op www.mvc19.nl. Soms gebeurt het pas op zaterdag en dan zal de wedstrijdsecretaris een van de
leiders zo spoedig mogelijk informeren. De leiders dienen zelf de spelers en evt. de eigen scheidsrechter te
informeren. De wedstrijdsecretaris informeert de tegenstander en evt. de KNVB-scheidsrechter.
Zorg dat je voor of na de wedstrijd nooit alleen met de spelers in het kleedlokaal bent. Vraag zo nodig een
ouder in het kleedlokaal erbij of wacht ook zelf buiten het kleedlokaal.
Thuiswedstrijden
• Verzamel tijdig in het kleedlokaal. Voor de jongste jeugd is een half uur vaak vroeg genoeg. Op het
witte bord vlak achter de ingang is aangegeven welk kleedlokaal je kunt gebruiken.
• Spelers van O7 t/m O11 kunnen het tenue op de training meenemen, zodat ze zich thuis al kunnen
omkleden. Dit is makkelijker, spaart tijd en kunnen hun ouders thuis ook de voetbalschoenen strikken.
• Elk team (leiders) dient de tegenstander op te vangen en hen hun kleedlokaal aan te wijzen. Laat de
tegenstander ook weten op welk speelveld ze kunnen warmlopen en waar de wedstrijd plaatsvindt.
• De leiders (O7 t/m O11) dienen zelf de goals klaar te zetten en na afloop ook weer terug te zetten op de
plaats waar deze zijn gepakt (en vastmaken!). Op het bord staat vermeld welke teams de goals weer
moeten opruimen.
• Zorg zelf voor een scheidsrechter (vaak een van de leiders). Vanaf O15 kan, indien binnen de eigen
leidersstaf geen scheidsrechter voorhanden is, gebruik worden gemaakt van de scheidsrechterspool.
Vanaf de O13 dient iemand te vlaggen. Hier dien je zelf voor te zorgen.
• Na afloop dient zowel je eigen kleedlokaal en het kleedlokaal van de tegenstander netjes te worden
opgeleverd (gepoetst). Laat dit vanaf de O13 de spelers doen (wel controleren).
• Voor de leiders van zowel het eigen teams als het andere team zijn per persoon een (groene) munt te
verkrijgen bij de beheerder ter besteding aan een drankje in de kantine. Voor de jongste teams is er
ook ranja beschikbaar.
• Vooraf en na afloop van de wedstrijd dienen alle formaliteiten via de KNVB-wedstrijdzaken-app
geregeld te worden. Een handleiding is beschikbaar bij WS.
Uitwedstrijden
• De spelers, leiders en chauffeurs verzamelen zich tijdig voor vertrek op het grasveld direct achter
ingang sportpark i.v.m. de veiligheid van de kinderen vanwege de drukte op de parkeerplaats.
• Neem voldoende wedstrijdballen (2 à 3) mee. Je krijgt er geen van de tegenstander. Zorg ook dat deze
na afloop weer in het ballenhok terugkomen.
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Vertrek gezamenlijk en tijdig, zodat er nog ruim voldoende tijd is om je warm te lopen.
Laat het kleedlokaal schoon achter, ruim papiertjes op (poetsen doet de tegenstander). Is er verzuimd
om een extra kleedlokaal voor een van de meisjes vrij te maken, vraag hier dan naar.
Vooraf en na afloop van de wedstrijd dienen alle formaliteiten via de KNVB-wedstrijdzaken-app
geregeld te worden. Een handleiding is beschikbaar bij WS.
Spelers worden weer veilig teruggebracht naar sportpark MVC’19. De spelers van O7-O8-O9 worden
door de chauffeurs thuisgebracht. Maak hier duidelijke afspraken over met de ouders.

Uithelpen van teams
Teams hebben meestal voldoende spelers, maar soms, door blessures, ziekte of vakanties, is uithelpen
gewenst. De leider vraagt tijdig altijd eerst aan een leider van een ander team om een speler beschikbaar te
stellen en geeft door voor welke plaats. De leiders van het team dat uithelpt, kiest dan een speler uit die
het niveau van het andere team aankan. Probeer niet altijd dezelfde speler te kiezen. Aan het eind van het
seizoen kun je ook kijken naar spelers die mogelijk vanuit een andere leeftijdscategorie in het komende
seizoen wordt geacht het niveau aan te kunnen.
Neem geen oudere spelers mee en houd rekening met spelers die evt. vanwege voetballen in hoofdklasse
niet meer mogen voetballen in een lager team van dezelfde leeftijdsklasse!
Uithelpen is min of meer een verplichting! Ook dat hoort bij het MVC’19-gevoel.
Winterstop
Tijdens de winterstop is het sportpark enkele weken gesloten. Het jeugdbestuur zal dit bekend stellen en
laten aangegeven op de website. Daarnaast worden in de sporthal (voor de O7-O8-O9 teams) en bij
Dynamic (alle teams) een aantal uren gehuurd om binnen te trainen. De technische commissie laat weten
welk team welke tijdsblokken krijgt.
Zomerstop
Vanaf rond 1 juni kan er niet meer buiten op de sportvelden worden getraind. De exacte datum wordt
jaarlijks in mei bekend gemaakt
Het jeugdbestuur heeft het document ‘afspraken over faciliteiten’ opgesteld en verspreid. Deze afspraken
zijn in hoofdstuk 5 een op een overgenomen.
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5. AFSPRAKEN GEBRUIK FACILITEITEN
Het document ‘afspraken gebruik faciliteiten’ is in dit hoofdstuk een op een overgenomen.
Gebruik sportpark, velden, materialen
• Alle materialen op het sportpark zijn van MVC’19. Deze materialen moeten op het sportpark blijven.
• Ruim alle materialen na gebruik op en leg ze terug waar ze thuishoren.
• Plaats de grote doelen (3m & 5m) na gebruik terug op de trottoirtegels waar ze stonden, zet ze vast
met ketting en slot en plaats de pinnen in de houder.
• Tel de ballen die je meeneemt altijd (wedstrijd & training). Bij het oppompen van de ballen dienen de
instructies te worden gevolgd (gebruik olie in het ventiel en niet harder oppompen dan 0,8 bar). Als na
afloop ballen ontbreken, dient dit, nadat eerst zelf is gezocht, te worden opgeschreven in het schrift bij
beheerder o.v.v. team, naam leider en wat kwijt is.
• Hang na de laatste training de netten van de vaste doelen weer omhoog.
• Maak de verlichting na de laatste training direct uit. Zet deze nooit direct weer aan!
• Gebruik de dug-outs niet als speeltoestel.
• Gooi al het afval in de daarvoor bestemde containers of afvalbakken.
• Alle jeugdelftallen dienen hun inhaal/oefen wedstrijden op hun eigen trainingsavond te spelen. Het
wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat de wedstrijden op de juiste dag worden gespeeld en stuurt het
weekschema rond. De technische commissie neemt contact op met de trainers over de nieuwe
eenmalige herverdeling van de trainingsvelden op die betreffende avond.
• De velden worden dagelijks gekeurd. Mochten de velden niet bespeelbaar zijn, dan staat dit voor de
trainingen vóór 16.00 uur op de website en Facebook. Op de wedstrijddagen zal dit bekend worden
gemaakt via de voetbal.nl-app en de site van MVC’19.
• De doelgebieden op de wedstrijdvelden (1-2-3-6) mogen alleen tijdens wedstrijden worden gebruikt.
Gebruik kleedlokalen
• Elk team dient zijn eigen kleedlokaal te gebruiken.
• Elk team (leiders) dient de tegenstander op te vangen en hen hun kleedlokaal aan te wijzen. Laat de
tegenstander ook weten op welk speelveld ze kunnen warmlopen en de wedstrijd plaatsvindt.
• Elk team dient zorg te dragen dat de kleedlokalen netjes en schoon worden achtergelaten. Bij een
wedstrijd poetst het team eerst het eigen kleedlokaal en daarna het kleedlokaal van de tegenstander.
• Wedstrijd dienen op tijd te beginnen i.v.m. de beschikbaarheid van kleedlokalen voor andere teams.
Gebruik hoofdveld
• Het streven is om de O13-1, O15-1, O17-1 en O19-1 te laten spelen op het hoofdveld. Dit wordt vanaf
de O19-1 ingepland. Afhankelijk van de benodigde en beschikbare tijd kan het dus voorkomen dat de
andere teams niet op het hoofdveld kunnen spelen.
• De jeugdafdeling streeft ernaar om alle lagere teams van de onderbouw één keer per seizoen op het
hoofdveld te laten spelen.
• Bij gebruik van de speelvelden beslist de consul waar wordt gespeeld. Indien de afspraken niet worden
nagekomen zal de terreinbeheerder dit met het hoofdbestuur en jeugdbestuur communiceren. Zij
zullen hier aansluitend tegen optreden.
Als MVC’19 zijn wij trots op ons sportpark en gaan daarom zuinig om met onze spullen. Vernielingen
moeten daarom altijd aan het hoofdbestuur & jeugdbestuur worden gemeld. Zij nemen contact op met de
terreinbeheerder om te bekijken wat er gedaan moet worden.
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6. ENKELE BELANGRIJKE ZAKEN
Minipupillen (O7)
Voor de jongste categorie geldt het meeste wat hiervoor is beschreven. Echter zijn hier nog geen
competitiewedstrijden, maar worden wekelijks mini-toernooitjes (zonder echte winnaar) georganiseerd
binnen de gemeente. Hier staat het kennismaken met de bal en de teamsport voorop. De coördinator zal in
het begin de leiders van de teams begeleiden en met een goede overdracht door de leiders van voorgaande
periode komt alles goed.
Kampioenschap
Indien het erop gaat lijken dat je team binnenkort kampioen wordt, waarschuw dan tijdig een van de
jeugdbestuursleden. Bij de mogelijke kampioenswedstrijd zal dan een afvaardiging van het jeugdbestuur
zeker komen kijken. Na de wedstrijd zal eventueel de huldiging bij MVC’19 plaatsvinden. Op een later
tijdstip wordt een kampioensreceptie georganiseerd.
Toernooien
MVC’19 organiseert twee toernooien zelf:
• Het Dynamic-toernooi in de winterstop. De teams regelen zelf de poules en schema’s;
• Het Pulse-toernooi waar de O7 t/m O11-teams automatisch aan meedoen (eind mei / begin juni).
Daarnaast worden er door veel verenigingen toernooien georganiseerd. Via www.mvc19.nl/toernooien
worden de toernooien bijgehouden. Wil je meedoen aan een of meerdere toernooien, dan vind je hier de
verdere informatie. Het jeugdbestuur wil graag dat de leden zo lang mogelijk kunnen voetballen en is er
dan ook voorstander van dat na de competitie nog diverse keren aan een toernooi wordt meegedaan.
Jeugdleidersvergaderingen
Voor zover mogelijk organiseert het jeugdbestuur tweemaal per jaar een bijeenkomst. Iedereen wordt
verzocht hierbij aanwezig te zijn. De eerste bijeenkomst is vooral bedoeld als start van het nieuwe seizoen,
kennismaken en zaken doorspreken, meestal voor de start van de competitie. De tweede bijeenkomst vindt
plaats na de winterstop en naast de reguliere zaken wordt vaak een gastspreker uitgenodigd. Ideeën voor
een gastspreker zijn altijd welkom. Dit mag zijn op voetbalgebied, maar ook op het gebied van het
begeleiden van jeugd. Daarnaast kunnen er zo nodig extra overleggen worden georganiseerd door de
technische commissie, die meestal leeftijdscategorie gebonden zijn.
Communicatie
Op onze website www.mvc19.nl is heel veel informatie terug te vinden. Kijk er eens regelmatig op en
attendeer je spelers en ouders op de website. Daarnaast is het leuk als de leiders of spelers ook eens iets
schrijven over het team, voetbal of MVC’19. Foto’s zijn altijd welkom.
Teamfoto
Het is voor de jeugdspelers leuk dat een teamfoto (in wedstrijdtenue) op de website komt te staan. Het
jeugdbestuur organiseert samen met een fotograaf een of twee fotomomenten en brengt de leiders
hiervan tijdig op de hoogte. Daarnaast kunnen de leiders ook zelf aan het begin van het seizoen een foto
maken. Deze foto kan bij het jeugdbestuur (jeugdbestuur@mvc19.nl) worden ingeleverd.
Pupillen van de week
De O7 t/m O9-teams worden per jaar tijdig 1 à 2x uitgenodigd om 2 spelers aan te leveren om op
zondagmiddag deel te nemen aan de warming-up en mee te lopen met het 1e elftal van MVC’19. Het is voor
de kinderen een echte bijzondere en leuke ervaring samen met de sterspelers van het 1e elftal van MVC’19
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op te mogen lopen. De ervaring leert dat de pupillen het fantastisch vinden en zullen het er zeker nog lang
over hebben. Voor de kinderen én ouders is het echter vaak niet duidelijk dat het zo leuk is. Probeer hier
daarom vooral proactief mee om te gaan. Probeer ook spelertjes te vragen die wat op de achtergrond
staan, want de ervaring leert dat over meerdere voetbalseizoenen vaak dezelfde spelertjes mee oplopen en
anderen niet aan de beurt komen.
Overige activiteiten
Jaarlijks organiseert MVC’19 een aantal activiteiten voor de jeugd. De informatie hierover wordt o.a. via de
leiders verstrekt aan de leden, met het verzoek de leden ook hiervoor te enthousiasmeren. Dit zijn:
• MVC-dag voor O7 t/m O15
• F-kamp (O7 t/m O9)
• D/E-kamp (O10 t/m O13)
Daarnaast is er jaarlijks (meestal in oktober) ook een vrijwilligersavond, waar alle jeugdleiders van harte
welkom zijn. Deze avond wordt georganiseerd door de activiteitencommissie.
Vrijwilligers
MVC’19 is een grote vereniging, waar naast leiders ook heel veel andere vrijwilligers nodig zijn. We hopen
dat de jeugdleiders daar waar mogelijk ook ouders, partners, voetballers etc. enthousiasmeren om
vrijwilliger te worden bij MVC’19. Er zijn vrijwilligers nodig voor activiteiten (kortdurende termijn) maar ook
voor commissies die een wat structureler karakter hebben.
Stop je als leider, maar wil je toch iets blijven doen bij en voor MVC’19? Meld dit vooral. We komen altijd
vrijwilligers te kort.
Ouders
Ouders zijn niet altijd zelf lid van MVC’19 (geweest), maar zijn wel zeer belangrijk. Probeer ze vanaf het
eerste moment te betrekken, zeker bij de jongere jeugdteams. Ze zijn waardevol als supporter, chauffeur
maar vooral als ouder. De motivatie om te gaan trainen en voetballen begint vaak thuis. Houd hen vooral
ook voor dat voetbal een teamsport is en dat afmelden niet zomaar kan. Geen enkel kind (dus ook niet hun
kind) kan immers gemist worden. Daarnaast kunnen ouders MVC’19 ook altijd een handje helpen door op
zaterdagmorgen eens in de kantine te staan, helpen bij toernooien e.d. Probeer hen te stimuleren, want
MVC’19 kan elke helpend handje gebruiken.
Onkosten
Soms komt het voor dat je als leiders voor onkosten komt te staan of dat je een goed idee hebt wat geld
kost. Stem dit dan eerst, voorafgaand aan de transactie, af met het jeugdbestuur. Na goedkeuring mag de
leider de uitgave doen en via het jeugdbestuur een declaratie indienen. Het jeugdbestuur heeft namelijk
voor enkele zaken een beperkt budget toegewezen gekregen.
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7. JAAROVERZICHT JEUGDAFDELING MVC’19 (2020-2021)
In het jaaroverzicht tref je belangrijke data voor de jeugdspelers en -leiders voor het seizoen 2020-2021. De
laatste update is altijd op de website te vinden.
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