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Montfoort, 18 augustus 2022

Aftrapbijeenkomst & uitreiking materialen

Jeugdafdeling Montfoort S.V.’19

Voetbalzakenjeugd@montfoortsv19.nl



✓ Marko Hoogenboom namens team VTC & Clusters

✓ Samenwerking met Voetbalopleidingscentrum.nl

✓ Praktische zaken

✓ Wedstrijdsecretariaat Jeugd – Remco Streng

✓ Vragen?

✓ Uitreiking materialen

Welkom



✓ Kick Off (22 juni jl.) – hoge opkomst

✓ Jeugdafdeling
✓ Circa 525 jeugdspelers, zowel jongens als meiden 
✓ Totaal 45 teams 
✓ Ruim 150 jeugdkaderleden VTC, coördinatoren, leiders en trainers
✓ Met dank aan ondersteunende commissies Kleding, Secretariaat (+ scheidsrechters 

en dienstlopers), Onderhoud & Materialen, Kantine & Evenementen, PR, Sponsoring, 
Vrijwilligers en Financiën

✓ Opstart nieuwe seizoen, speciaal dank aan
✓ Team Dick, Hanneke en kledingcommissie
✓ Wedstrijdsecretariaat en Ledenadministratie
✓ Kantine
✓ En alle overige vrijwilligers op de achtergrond

Seizoen 2022-23



✓ Niet alleen selectie-elftallen. Niet alleen “Jongens” maar ook “Meiden” en “Keepers”.

✓ VTC is  met name “verantwoordelijk” voor voetbaltechnische zaken inclusief 
voetbalplanning
✓ Talentontwikkeling inclusief O18 en O14
✓ Samenwerking Voetbalopleidingscentrum.nl 
✓ Uitrollen “spelprincipes” 

✓ Clusters (coordinatoren) zijn met name “verantwoordelijk” voor de algemene zaken en 
communicatie in de verschillende leeftijdsgroepen, zowel selectie als niet-selectie.
✓ Eerste aanspreekpunt voor leiders en trainers 

✓ voetbalzakenjeugd@MontfoortSV19.nl

Voetbaltechnische zaken Jeugd

mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl


• Trainingsprogramma & begeleiding op dinsdag en donderdag (Johan Teeuwen)

• Coachhandboek . . .

• Montfoort S.V.’19 spelprincipes, performance indicators en spelregels 

Voetbalopleidingscentrum.nl



Structuur Voetbalzaken Jeugd



✓ Trainingsschema (zie website voor tijden, velden en kleedkamers).
✓ Per leeftijdsgroep gelijk qua tijd en daar waar mogelijk op 1 veld. 
✓ Respecteer trainingstijden zoals aangegeven in schema (niet eerder op de velden!). 
✓ Trainers zijn verantwoordelijk voor afsluiten kleedkamers en hekken!

✓ Hoe gaan we om met onze materialen?
✓ Trainers zijn verantwoordelijk voor spelers en ballen!
✓ Per team gaan we weer werken met kledingtas en centraal wassen. 

✓ Kledingcommissie  kleding@montfoortsv19.nl
✓ Wedstrijdkleding 
✓ Mogelijkheden sponsorkleding, neem contact op met kledingcommissie
✓ Promoot Webshop

Praktische zaken (1)

mailto:kleding@montfoortsv19.nl


✓ Jaarplanning (volgt) 
✓ Competitieschema
✓ Vrije zaterdagen en vakanties

✓ Overige zaken
✓ Verzorging - volgt

Praktische zaken



Wedstrijdsecretariaat: Algemeen

• Senioren + JO19 / JO18 + Oefenwedstrijden Martin Benders Wedstrijdsecretariaatsenioren@MontfoortSV19.nl
• Overige jeugd Remco Streng Wedstrijdsecretariaatjeugd@MontfoortSV19.nl

• Belangrijkste taak - (Oefen)wedstrijd- en kleedkamerplanning
- Behandeling wijzigingen

• Jullie hulp is nodig - Vraag wijzingen op tijd aan via email / whatsapp
- Beperkte capaciteit sportpark → niet alles is mogelijk
- Neem spullen mee naar het veld
- Meld je voor de wedstrijd in de bestuurskamer

• Meer info op http://www.montfoortsv19.nl/wedstrijdsecretariaat

mailto:Wedstrijdsecretariaatsenioren@MontfoortSV19.nl
mailto:Wedstrijdsecretariaatjeugd@MontfoortSV19.nl
http://www.montfoortsv19.nl/wedstrijdsecretariaat


Wedstrijdsecretariaat: Aanvangstijd wijzigen

VRAAG ALLEEN WIJZIGINGEN AAN ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN
Check eerst wat je kunt lenen bij andere teams

WIJS SPELERS EN OUDERS OP DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EEN TEAMSPORT
22 spelers en een scheidsrechter rekenen erop dat je er bent!

AANVANGSTIJDEN ZIJN DEFINITIEF OP DE VRIJDAG EEN WEEK VOOR DE WEDSTRIJD (= 8 dagen)
Daarna kunnen we alleen in overleg met de tegenstander een aanvangstijd wijzigen

Houd er dus rekening mee dat de aanvangstijden in Voetbal.nl > 8 dagen een indicatie is.
Dit ook i.v.m. planning van bijbaantjes.

• Zelfde dag, andere aanvangstijd THUISWEDSTRIJDEN
• Aanvragen via wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl
• Uiterlijk 10 dagen voor wedstrijd

• Zelfde dag, andere aanvangstijd UITWEDSTRIJDEN
• Zelf afstemmen met tegenstander (email meestal via website tegenstander)
• Uiterlijk 10 dagen voor wedstrijd
• < 10 dagen voor de wedstrijd ? → email ter info naar wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl

mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl
mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl


Wedstrijdsecretariaat: Speeldatum wijzigen

• Verplaatsen naar andere datum THUISWEDSTRIJDEN
• Controleer eerst beschikbaarheid via wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl
• Datum / tijdstip zelf afstemmen met tegenstander (email op website tegenstander)
• Afstemming met tegenstander kost tijd, dus regel het vroegtijdig
• Bevestiging naar wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl

• Verplaatsen naar andere datum UIT
• Datum / tijdstip zelf afstemmen met tegenstander
• Bevestiging naar wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl

mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl
mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl
mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl


Wedstrijdsecretariaat: Oefenwedstrijden

• Speeldagenkalender 2022 / 2023
• Link op website Montfoort SV ’19

• A-categorie / B-categorie
• Toelichting op webpagina Wedstrijdsecretariaat

• Oefenwedstrijden THUIS
• Maandag en woensdag veld beschikbaar
• Aanvragen via wedstrijdsecretariaatsenioren@montfoortsv19.nl (ook voor jeugd)
• 10 dagen van tevoren
• (Inhaal)wedstrijden / trainingen gaan voor
• Zelf bal, scheidsrechter, vlaggen, thee, verlichting regelen en tegenstander ontvangen. 
• Sluit na afloop netjes af.

• Oefenwedstrijden UIT
• Rechtstreeks met tegenstander afstemmen

https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/26927/speeldagenkalender-west-2022-2023
https://www.montfoortsv19.nl/wedstrijdsecretariaat
mailto:wedstrijdsecretariaatsenioren@montfoortsv19.nl


Wedstrijdsecretariaat: Snipperdagen

• Snipperdagen
• Alleen voor B-categorie
• 1 snipperdag per team
• Vanaf start competitie t/m eerste week van maart
• Uiterlijk 10 dagen van tevoren aanvragen via wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl
• KNVB plant wedstrijd opnieuw in, wij hebben geen invloed op nieuwe datum

mailto:wedstrijdsecretariaatjeugd@montfoortsv19.nl


Wedstrijdsecretariaat: Wedstrijdformulier

• Mobiel wedstrijdformulier
• KNVB Wedstrijdzaken app
• Team managers moeten 18 jaar of ouder zijn
• Team managers moeten voor de wedstrijd de spelers vastleggen in de app
• Let op goede pasfoto op spelerspassen

• Instructies
• Kennismaken met MDWF
• Instructievideo’s
• Handleidingen
• Persoonlijke instellingen app

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000169644
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000180308
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000172198
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/9000169924


Wedstrijdsecretariaat: Scheidsrechters

• Spelers worden ingedeeld om te fluiten
• Zorg als coach dat je spelers er zijn. Zelf wil je ook niet zonder scheidsrechter staan
• Stuur niet alleen de planning door naar je spelers, maar stem met ze af.
• Spelers dienen zelf voor vervanging te zorgen als ze niet kunnen.



✓

✓

✓

✓

✓ voetbalzakenjeugd@montfoortsv19.nl

Vragen?

mailto:voetbalzakenjeugd@montfoortsv19.nl

