JEUGD BALKBRUG

Jeugd Balkbrug
Organisatiestructuur en aansturing

Augustus 2018

Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................................................. 3
Missie................................................................................................................................................. 4
Bestuur Jeugd Balkbrug..................................................................................................................... 5
Vergaderingen en besprekingen ........................................................................................................ 6
Financiën ........................................................................................................................................... 7
Technisch sturing ............................................................................................................................... 7
Wedstrijddagen .................................................................................................................................. 7
Materiaal en opslag ............................................................................................................................ 8
Jeugdspeler en seniorenverenigingen ................................................................................................ 8

2

Inleiding
Jeugd Balkbrug is een volledige samenwerking tussen de seniorenverenigingen SC Balkburg en
VV Avereest. Deze samenwerking is in eerste aanzet vormgegeven door een
samenwerkingovereenkomst tussen SC Balkbrug en VV Avereest in 1998.
De tijden zijn echter veranderd en ook de omstandigheden waar we vandaag de dag mee te
maken hebben zijn veranderd. Verder valt op dat vandaag de dag niet of nauwelijks nog wordt
gehandeld conform de destijds opgestelde samenwerkingovereenkomst.
Voorliggende document geeft een hernieuwde beschrijving weer van hoe Jeugd Balkbrug de
organisatie wil vormgeving en welke taken en verantwoordelijkheden het bestuurd van Jeugd
Balkbrug heeft. Ook richting de beide seniorenverenigingen
Basis uitgangspunt voor dit document is dat de voetballende jeugd lid wordt van de
samenwerking tussen SC Balkbrug en VV Avereest. Op papier worden ze als lid geregistreerd bij
één van de beide seniorenverenigingen omdat de samenwerking geen officiële vereniging is. Het
toeschrijven van leden gaat op basis van gelijke verdeling. Op voorhand hoeft een jeugdlid dus
geen keus te maken voor welke van de moederverenigingen ze eventueel op den duur uit willen
komen. Deze keus kan gemaakt worden op het moment dat een jeugdspeler in de
leeftijdscategorie JO19 valt. De jeugdleden zullen hierbij op generlei wijze worden beïnvloed. Met
dit uitgangspunt is er een basis om vanuit de gezamenlijke visie op de jeugd, vorm te geven aan
het beleid rondom ten aanzien van de jeugd.
.
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Missie
Jeugd Balkbrug organiseert het Jeugd zo, dat alle jeugdspelers met plezier leren en presteren.
Deze missie is uitgewerkt in de volgende doelstellingen:
•

Spelers die voldoende niveau hebben om uit te komen in selectieteams bieden we een
platform waarbinnen zij uitgedaagd worden om zich steeds verder te ontwikkelen. Voor
hen organiseren wij een voetbalopleiding die aansluiting moet gaan vinden met de 1e
elftallen van de moederverenigingen VV Avereest en SC Balkbrug. Wij voorzien voor hen
in deelname aan competities met een zo groot mogelijke sportieve en fysieke uitdaging.

•

Met het recreatieve voetbal willen we een sportieve en sociale omgeving bieden aan
spelers die niet voor selectieteams in aanmerking komen, waarbij we hen een platform
bieden waarin zij met plezier het voetbalspel kunnen spelen en kunnen leren.

De teams van Jeugd Balkbrug voetballen onder de naam ST: SC Balkbrug/Avereest. Ze vormen
daarbij samengestelde teams.
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Bestuur Jeugd Balkbrug
Het Jeugd Balkbrug heeft een volwaardig eigen bestuur en handelt op het gebied van het
technisch beleid en uitvoering van de leiding over het Jeugd volledig autonoom.
Wel is er een goede binding met de beide moederverenigingen. Dit middels de bestuurlijke
vertegenwoordiging vanuit de seniorenverenigingen in het jeugd bestuur.
Het bestuur van Jeugd Balkbrug is belast met het leiding geven aan Jeugd Balkbrug. Het bestuur
organiseert bijeenkomsten met de verschillende jeugdcommissies, organiseert bijeenkomsten
met jeugdleiders en trainers en is het contactorgaan richting ouders/verzorgers van de
jeugdleden.
Het bestuur van Jeugd Balkbrug bepaalt het beleid met betrekking tot het Jeugd. De hierbij
behorende taken kunnen worden belegd bij een Technische Jeugd Commissie (TJC)
In figuur 1 is de samenstelling van het bestuur weergegeven. Het bestuur wordt voorgezeten
door een voorzitter, kent een bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit beide moederverenigingen,
een algemeen bestuurslid, een vertegenwoordiger vanuit de TJC en op afroep sluiten de
penningmeester van SC Balkbrug en de Wedstrijdsecretaris aan.

voorzitter

Bestuurlijk
vertegenwoordiger SC
Balkbrug

Bestuurlijk
vertegenwoordiger VV
Avereest

Vertegenwoordiger
TJC

Algemeen Bestuurslid

Wedstrijd secretaris
jeugd (Adhoc)

Penningmeester SC
Balkbrug (adhoc)

1 Samenstelling bestuur
De voorzitter:
• is eindverantwoordelijk voor de sturing en vormgeving van het Jeugd Balkbrug;
• zit vergaderingen van het bestuur voor;
• Stelt de agenda voor de bestuursvergaderingen op
• is samen met de vertegenwoordiger van de TJC de verbinding tussen het jeugdbestuur
en de TJC;
• zorgt voor werving van nieuw kader (trainers en / of leiders) en indeling / begeleiding van
bestaand kader i.s.m. de TJC’s;
• Vertegenwoordigd het jeugdbestuur op externe gelegenheden
• Neemt indien nodig en gewenst op adhoc basis deel aan de bestuursvergaderingen van
de seniorenverenigingen
Bestuurlijke vertegenwoordigers moederverenigingen (vast lid)
• zijn de verbindende schakel tussen het jeugdbestuur en bestuur van de
seniorenverenigingen
• Spiegelen het jeugdbeleid en sturing op het Jeugd tegen het beleid binnen de
seniorenvereniging
• Werven actief inzet vanuit de seniorenvereniging voor trainers en leiders en overige
activiteiten
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Vertegenwoordiger TJC
• Is de directe schakel tussen TJC en Jeugdbestuur
• Koppelt ontwikkelingen op het technisch vlak terug richting bestuur
Algemeen bestuurslid
• Verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergaderingen
• Ondersteunt de voorzitter tijdens de verschillende activiteiten
• Ondersteund mede de afstemming met de verschillende Jeugdcommissies
Wedstrijdsecretaris Jeugd
• Organiseert en structureert de wedstrijd aangelegenheden
• Verzorgt de kleedkamer en veldindeling tijdens de wedstrijddagen
• Contactpersoon richting KNVB vanuit Jeugd Balkbrug
• Neemt adhoc deel aan de bestuursvergaderingen
Penningmeester SC Balkbrug
• Beheert de bankrekeningen en kasgelden van Jeugd Balkbrug
• Stelt samen met voorzitter jaarlijks begroting voor Jeugd Balkbrug op
• Rapporteert in de bestuursvergaderingen de stand van zaken van de uitputting van
middelen
• Neemt adhoc deel aan de bestuursvergaderingen
Door het jeugdbestuur worden subcommissies gevormd waar het gaat om materiaal-, PR- en
communicatie- en activiteitencommissie. Voor het beheren van de leden worden de taken van
ledenadministratie belegd bij een daartoe aangewezen persoon.

Vergaderingen en besprekingen
De vergadering van het bestuur van Jeugd Balkbrug en besprekingen met trainers/leiders en
ouderavonden worden gehouden in de bestuurskamers c.q. kantines van één van de
seniorenverenigingen. Hierbij zal zoveel mogelijk het principe van “om en om” worden
gehanteerd. De kosten voor deze vergaderingen en avonden komen op het conto van Jeugd
Balkbrug.
Voor iedere bestuursvergadering wordt een agenda opgesteld en van de besproken zaken wordt
ten allen tijde een verslag opgesteld.
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Financiën
De voorzitter van Jeugd Balkbrug en de Penningmeester van SC Balkbrug stellen jaarlijkse een
begroting op. Deze begroting wordt na bespreking en vaststelling in het bestuur van Jeugd
Balkbrug ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de beide seniorenverenigingen.
In basis is Jeugd Balkbrug zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen voor een sluitende
exploitatie. Indien dit niet het geval is spreek Jeugd Balkbrug in eerste instantie haar eigen
financiële middelen aan om het gat te dichten. Indien er geen eigen financiële middelen
voorhanden zijn word in overleg met de seniorenverenigingen gekeken in hoeverre zij bij kunnen
springen.
De penningmeester van SC Balkbrug beheert de bankrekening en de kasgelden van Jeugd
Balkbrug. Het bestuur van Jeugd Balkbrug is en blijft eindverantwoordelijk waar het gaat om de
financiën. De penningmeester van SC Balkbrug handelt voor de financiële transacties in relatie
tot Jeugd Balkbrug dan ook namens het bestuur van Jeugd Balkbrug.
Binnen het financieel kader van de vastgestelde begroting heeft het bestuur van Jeugd Balkbrug
beweegruimte om uitgaven te doen. Indien noodzakelijk kan het jeugdbestuur hiertoe correcties
op begrotingsposten aanbrengen. De bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit de
seniorenverenigingen kunnen hiertoe indien gewenst een terugkoppeling geven richting hun
eigen verenigingen.
De leden van Jeugd Balkbrug betalen de contributie voor hun lidmaatschap via SC Balkbrug. De
penningmeester van SC Balkbrug int de contributie zoveel als mogelijk middels automatische
incasso. De geïnde contributie kom volledig ten gunste van Jeugd Balkbrug.

Technisch sturing
Voor het uiteenzetten van het technisch beleid t.a.v. Jeugd Balkbrug stelt het bestuur een
Technische Jeugd Commissie in. De technische Jeugd Commissie is verantwoordelijk voor het
opstellen van een technisch beleidsplan, de teamindeling en wijzigingen die gedurende het jaar
t.a.v. de teamindeling doorgevoerd dienen te worden.
De TJC stemt te nemen beslissingen af met het jeugdbestuur. Het bestuur blijft ten allen tijde
eindverantwoordelijk.
De TJC werft actief trainers en leiders voor de verschillende teams. Indien dit niet lukt of moeilijk
verloopt wordt er vanuit bestuur ondersteuning geboden.

Wedstrijddagen
De teams van Jeugd Balkbrug spelen hun wedstrijden op zaterdag. Jeugd Balkbrug is zelf
verantwoordelijk voor het opstellen van het wedstrijdschema en de veld- en kleedkamer indeling.
Tijdens thuiswedstrijden wordt per seizoenshelft vanuit één van de kantine van één van de
seniorenverenigingen gespeeld. Bijzonder activiteiten zullen ook evenredig over de beide
kantines worden verdeeld. De kosten die gemaakt worden zijn voor rekening van Jeugd
Balkbrug. De inkomsten komen ten gunste van de betreffende seniorenvereniging.
De verzorging van ranja of thee wordt bij thuiswedstrijden verzorgt vanuit de kantine en door de
seniorenvereniging van waaruit op dat moment gespeeld wordt. De kosten hiervan komen ten
laste van de seniorenvereniging.
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Materiaal en opslag
Jeugd Balkbrug is zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van het benodigde trainings- en
wedstrijdmateriaal. Dit met uitzondering van de materialen die gezamenlijk met de
seniorenverenigingen gedeeld worden, hierbij valt te denken aan doelen, vlaggen etc.
Het materiaal van Jeugd Balkbrug wordt opgeslagen in de eigen en afsluitbaar materiaalhok.
Jeugd Balkbrug is verantwoordelijk voor het onderhoud en netjes houden van dit materiaalhok.
Jeugd Balkbrug verzorgt de eigen kledingsponsoring en voorziet de eigen teams in afstemming
met de sponsoren van tenues.

Jeugdspeler en seniorenverenigingen
Leden van Jeugd Balkbrug trainen niet eerder mee dan vanaf de leeftijd van 15 jaar. Vanaf 15
jaar is meetrainen mogelijk indien in het belang van de speler. Het gaat dan om een uitzonderlijk
geval waarbij er sprake is van een (uitzonderlijk) talent waarvoor het nodig is om de betreffende
speler te laten doorgroeien. Het meetrainen mag niet ten koste gaan van het presteren in het
eigen team, de fysieke toestand van de speler moet het toelaten en het mag niet ten koste gaan
van de training van het eigen team.
Inzet van jeugdleden wordt afgestemd tussen TJC/Bestuur, jeugdtrainer, jeugdleider en
betrokken speler en eventueel zijn/haar ouders. De eindverantwoordelijkheid/beslissingsbevoegdheid ligt bij de TJC van Jeugd Balkbrug.
Meespelen in wedstrijden in teams van seniorenverenigingen vindt niet eerder plaats dan bij een
leeftijd van JO19 (voorheen 2de jaars A). Dit indien gewenst vanaf de tweede seizoenshelft.
Beleid op dit vlak is van groot belang om te voorkomen dat er op jonge leeftijd reeds aan
jeugdleden wordt “getrokken”. Het trekken aan de jeugdspelers en daarmee vroegtijdig
overstappen van jeugdleden naar de seniorenverenigingen kan van negatieve invloed zijn op het
kunnen samenstellen van representatieve teams binnen Jeugd Balkbrug. De senioren
verenigingen zullen er nadrukkelijk op toe zien dat dit niet voorkomt.
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