Beleidsplan jeugd, Volleybalvereniging Oranje Nassau

Visie; waarom eigenlijk jeugdafdeling binnen Oranje Nassau:
Continuïteit van de club: junioren van nu zijn de senioren van later…
Kinderen kansen geven om hun talenten te ontwikkelen, ON is er voor ieder kind.
Wat wil je bereiken:
Kinderen/jongeren plezier laten krijgen en houden in het spelen van volleybal.
Ontwikkeling van kinderen tot enthousiaste sporters.
Aandacht voor zowel recreatief als prestatief sporten.
Plezier vooral door beter worden en presteren, daarnaast ook sociaal aspect.
Keuzes:
- Wel prestatie-gericht, maar geen topsport,
- Persoonlijke ontwikkeling belangrijker dan prijzen winnen,
- Focus ligt op meisjes; jongens kunnen natuurlijk meedoen vooral bij mixteams en mini’s.
Structuur teams/competitie:
Opbouw jeugd (streven):
 Mini's (6-12 jaar); doel ca. 25-30 kinderen
 C-jeugd (12-13 jaar): 3 teams basis 8 meiden
 B-jeugd (14-15 jaar): 3 teams basis 8 meiden
 A-jeugd (16-17 jaar): 3 teams basis 8 meiden
Voor de A-B-C jeugd steeds dus 3 teams; streven naar
- 1e team speelt topklasse, minimaal hoofdklasse;
- 2e team speelt hoofdklasse, minimaal 1e klasse
- 3e team speelt regioklasse of 1e klasse
Teams worden aangevuld (training en wedstrijd) met speelsters uit teams er net onder.
Voorbeelden:
Enkele (talentvolle, gedreven) speelsters C2 trainen en spelen (soms) ook mee met C1
Enkele speelsters B1 trainen en spelen soms mee met A1 of A2. Mini's trainen/spelen mee met C2.
Doel: veel speeltijd, verbinding tussen de jeugdteams onderling.
Leggen verbinding van jeugd naar senioren:
Talentvolle / oudere jeugdspeelsters krijgen de mogelijkheid om mee te trainen en soms mee te spelen met
seniorenteams.
Voorwaarden voor succes :
- Bestuur draagt uit dat jeugd kans moet krijgen in seniorenteams,
- TC en JTC stemmen op regelmatige basis af over mogelijkheden,
- Hoofdtrainer jeugd heeft ook relatie naar seniorenteams / trainers.
Trainingen:
Speelsters eerste team (A1, B1, C1) trainen (tenminste) tweemaal per week: tweemaal met eigen team en
liefst éénmaal in ander verband: ouder team ON, speciale techniektraining ON, RTC.
Speelsters tweede team (A2, B2, C2 eenmaal (bij regioklasse) of twee maal per week (hoofdklasse) met
eigen team. Voor een aantal meiden worden extra trainingen geboden: meetrainen met hoger of ouder team;
speciale techniektraining ON.
Speelsters derde team (A3, B3, C3) trainen (tenminste) één keer per week met het eigen team.

Begeleiding, trainers, coaching
Professionele hoofdtrainer (minimaal VT2 licentie) die:
- A1, B1, C1 traint,
- Trainingen overige ABC teams en mini’s coördineert,
- Regelmatig aanwezig is/assisteert bij trainingen A2, B2, C2,
- Overleg voert met JTC en trainers.
Overige trainers:
Actief werven van geschikte en enthousiaste jeugdtrainers. Goede afspraken maken over inzet.
Coaching:
Coaching wordt verzorgd door trainer, vrijwilliger of ouder. Belangrijk is dat coach regelmatig afstemt met
trainer over aanwezigheid op trainingen, technische ontwikkeling van kinderen en teamopstellingen.
Coördinatie:
Minimaal twee coördinatoren beschikbaar; 1 voor ABC-jeugd en 1 voor mini's.
Zij vormen samen met de hoofdtrainer en voorzitter JTC “het technische hart”.
Coördinatoren bekijken regelmatig trainingen en wedstrijden.
Toernooien:
Oranje Nassau ondersteunt actief deelname aan NOJK en plaatsingstoernooien en neemt hiervoor een groot
deel van de kosten.
Overige (beach-)toernooien zijn op eigen initiatief en op eigen kosten.
Overige activiteiten:
Jeugdkamp
Beachtoernooi/competitie
Ouder/kind toernooi
Openingstoernooi
Overige ontwikkeling
De oudere jeugd inzetbaar maken voor andere activiteiten en hiermee bijdragen aan hun sociale
ontwikkeling:
- Opleiding tot scheidsrechter
- Mee laten helpen bij trainingen jeugd/mini’s
- Opleiding aanbieden voor VT1
Volgen ontwikkeling jeugd:
Van elk kind een dossier aanmaken op een aantal volleybal ontwikkelpunten (fysiek, mentaal, techniek en
tactiek) en deze laten bijhouden. Wel zorgvuldig mee omgaan, dit is basis voor overleg van “technisch hart”.
Communicatie:
Is een belangrijk onderwerp voor zowel jeugd als ook de ouders. Maak gebruik van website met actuele
informatie, kalender. Zorg voor contactpersonen per team.
Financiën:
Om een en ander te kunnen realiseren zijn er middelen nodig. Vanuit de begroting van Oranje Nassau wordt
een afgesproken budget gecreëerd voor de jeugd. Aan het eind van het seizoen legt de JC verantwoording af
voor de gedane uitgaven.
Uitgangspunt is wel dat de jeugd contributie betaalt naar rato van het aantal trainingsuren.

