Technisch Beleid RKAVV 2016-2017
Inleiding
In dit stuk is samengevat wat de hoofdlijnen zijn van het TBp. Het uitgebreide TBp ligt ter
inzage bij de Technische Commissie.
Het Technisch Beleid (TB) beschrijft aan hoe RKAVV op voetbaltechnisch gebied is
georganiseerd en voetbaltechnische zaken tot uitvoering brengt. Met dit stuk hebben we een
duidelijk beleid voor ogen om onze ‘voetbalmissie’ na te streven:
 iedereen speelt bij RKAVV met veel plezier en op zijn/haar niveau,
 onze hoogste teams spelen op een zo hoog mogelijk niveau met een aantrekkelijke
en verzorgde speelwijze.
Met dit plan wordt niet alleen aan de getalenteerde spelers aandacht besteed. Ook de
recreatieve voetballer is gebaat bij een goede organisatie en technisch beleid.
Het Technisch beleid wordt vanaf 2007 steeds beter ingericht, vormgegeven en uitgevoerd
binnen RKAVV. Het beleid dat nu voorligt is de duurzame opvolger van het Technisch
Beleidsplan 2007-2015. Met duurzaam wordt bedoeld dat dit beleid ‘continu’ is en een
langere termijn bestrijkt. Het Technisch beleid zal ieder jaar geëvalueerd worden en
eventueel op punten worden bijgesteld, vervolgens zal (een samenvatting van) het beleid
worden gepubliceerd. Vandaar dat de titel van dit document verwijst naar het seizoen voor
welke periode het Technisch Beleid is vastgesteld. De herijking van het beleidsplan staat
gepland per einde van ieder kalenderjaar. Op deze wijze kunnen grote aanpassingen in de
ALV (januari) worden toegelicht / vastgesteld en kan tijdig geanticipeerd worden in de
aanloop naar het nieuwe seizoen.
Het document dat u nu leest is de oplegger en de basis voor verder uitgewerkte deelplannen,
zoals deze bestaan voor het mannen/jongens voetbal, vrouwen/meisjes voetbal, de RKAVV
voetbalschool en de keepersopleiding.
De uitgangspunten zijn binnen de gehele vereniging gelijk. De doelstellingen kunnen per
discipline verschillen.
Hierna wordt hier kort samengevat wat de hoofdlijnen zijn van het Technisch Beleid. Dit
Technisch Beleid is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Technische
Commissie van RKAVV en trainers/voetbalexperts van RKAVV. Het Technisch Beleid is door
het hoofdbestuur van RKAVV goedgekeurd.
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1. Missie, visie en doelstellingen
De voetbalmissie van de RKAVV is als volgt:
Het hebben van een voetbalafdeling waar ieder lid op zijn eigen niveau kan spelen en zich
kan ontwikkelen. De teams van RKAVV spelen op een zo hoog mogelijk niveau in de
competitie.
De voetbalvisie van RKAVV is als volgt:
RKAVV wil teams laten spelen en jeugdspelers opleiden in een 1:4:3:3 formatie. Alle teams
van RKAVV spelen, in principe, in deze formatie en het merendeel van de wedstrijden dient in
de ‘huisstijl’ van RKAVV te worden gespeeld. Kenmerken van de huisstijl van RKAVV zijn
verzorgd, attractief en aanvallend voetbal, dus, waar mogelijk, van achteruit opbouwen.
Om de missie en de visie van RKAVV te realiseren hebben wij de onderstaande
doelstellingen:
Algemeen: RKAVV is de aantrekkelijkste vereniging in de regio om bij te spelen.
Prestatie gericht (dit geldt voor zowel voor de ‘mannen/jongens’ als de ‘vrouwen/meisjes’)
Spelen met eigen leden en doorstroming naar eerste elftal
De jeugdopleiding van RKAVV staat al jaren garant voor het opleiden van talent. Van de
seniorenselectie van het seizoen 2015/16 bestond ca. 75 procent uit door RKAVV opgeleide
spelers. Het streven van de opleiding is om gemiddeld per seizoen minimaal vijf spelers uit de
eigen opleiding naar de seniorenselectie van RKAVV te laten doorstromen.
Prestatieniveau jeugdteams
Naast de primaire doelstelling (doorstroming van jeugdspelers naar de seniorenselectie) is
het streven van RKAVV om alle jeugdselecties te laten spelen in een competitie, waarin de
spelers met het optimale weerstandsniveau te maken krijgen. Het niveau waarop de teams nu
spelen zal behouden en/of verbeterd moeten worden. Het belang van doorstroming van
individuele spelers zal altijd moeten prevaleren boven het belang van de teamprestatie van
een opleidingsteam.
Voetbaltechnisch beleid
De Technisch Coördinator jeugdselectievoetbal heeft regelmatig overleg met de Technisch
Coördinator senioren selectievoetbal om afspraken te maken over voetbaltechnische zaken,
zoals de ontwikkeling van spelers, speelwijze en trainingswijze.
Recreatief voetbal
Bij RKAVV is veldvoetbal mogelijk vanaf de peuters tot en met de veteranen, op het veld of in
de zaal. Het spreekt voor zich dat iedere categorie eigen doelstellingen heeft.
Wedstrijdelement, plezier en het samen beleven van sport zijn de ingrediënten die door de
vereniging moeten worden gewaarborgd.
Het niveau waarop en de regio waarin het niet-selectie seniorenteam speelt wordt in overleg
met de technische commissie senioren aangevraagd. Teams worden, in principe,
samengesteld uit vriendengroepen of mensen uit dezelfde levensfase. Ook bij jeugdteams
wordt het samenblijven in een vaste groep gepromoot, zodat uiteindelijk ook in de senioren
nog samen gespeeld gaat worden.
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2. Organisatie Technische Commissie
De structuur van de Technische Commissie RKAVV is als volgt:
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Uitgangspunten Technisch Beleid RKAVV
Uitgangspunten bij het opstellen van het Technisch Beleid zijn:
 Het Technisch Beleid beslaat zowel de heren/jongens afdeling als de vrouwen/meisjes,
en naast het veld ook het zaalvoetbal
 RKAVV wil de meest aantrekkelijke club in de regio zijn.
 80% van onze A-jeugd moet doorstromen naar de senioren, selectie of geen selectie.
Randvoorwaarden bij dit Technisch Beleid:
 Het Technisch Beleid berust op de volgende pijlers zijnde
- Veld selectievoetbal mannen/jongens
- Veld niet selectievoetbal mannen/jongens
- Veld vrouwen/meisjes voetbal
- Zaalvoetbal
 Het verenigingsbelang zal altijd gewaarborgd moeten worden.
 De daadwerkelijke uitvoering van het Technisch Beleid zal worden uitgevoerd door de
aangestelde “Technische Commissie RKAVV”.
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3. Technisch beleid algemeen en daaraan gekoppelde doelstellingen
Doelstelling:
 RKAVV wil minimaal continuïteit en in principe uitbreiding van het aantal teams
 De spelers vinden plezier in en buiten het veld en voelen zich betrokken bij het reilen en
zeilen van de club
 Spelregels, normen&waarden en meedoen aan het vrijwilligerswerk voor de club gelden
voor alle teams
Dit betekent voor de spelers dat elke speler op het voor hem/haar haalbare niveau zal spelen.
Onder bepaalde omstandigheden kan een speler vervroegd overgaan naar een hogere
lettergroep.
Voor de trainers betekent dit, dat de eisen kunnen variëren die bij de selectie van trainers
worden gesteld. Trainers worden geselecteerd ten behoeve van de opleidings- en
teamdoelstellingen. In- en externe trainingsopleidingen worden vanuit de technische
commissie RKAVV gestimuleerd en geïnitieerd.
Algemene uitgangspunten
 De TC bewaakt de kaders inzake selecties en delegeert aan trainers de bevoegdheid tot
het samenstellen van de teamindelingen.
 In principe krijgt ieder spelend lid evenveel speeltijd. Bij de 1e selectieteams (vanaf de D
jeugd) kan gekozen worden voor een zo sterk mogelijke opstelling en worden
vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd om de speeltijd evenredig te verdelen.
 Ieder team staat in dienst van de hoger spelende teams, tot en met RKAVV 1 en RKAVV
Vr1.
 RKAVV biedt ieder team de gelegenheid tot (minimaal) twee keer trainen. Dit is wel
afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers.
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