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Visie, beleid en doelstellingen van het Algemeen Bestuur van DVSG voor de periode 
2014 t/m2016 met betrekking tot de selectie, senioren en met als uitvloeisel voor de jeugd het 
Jeugdbeleidsplan. 
 
De doelstelling is om het beoefenen van de voetbalsport voor alle leden mogelijk te maken 
met dien verstande dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen prestatieve- en recreatieve 
teams.  
 
1. De ambitie van DVSG ligt op het niveau van de 4e klasse. 
2. DVSG zal geen vergoedingen verstrekken aan spelers. 
3. Het laten doorstromen van de A jeugd naar selectie is prioriteit nr. 1.  
4. De vorming en taken van de technische staf. 
5. Recreatieve/senioren teams. 
 
Toelichting: 
 

1. Het bestuur is van mening dat DVSG op een hoger niveau kan spelen. Het bestuur 
zal er dan ook actief naar streven de voorwaarden te scheppen om dit doel te 
bereiken. Dit streven wordt ook ingegeven door de uitstraling naar de jeugd en 
sponsors, de omvang van de vereniging en de wens van de supporters. 
Om de selectie goed te laten functioneren wordt ernaar gestreefd te beschikken 
over ruim voldoende spelers bij aanvang van het seizoen.  Een ‘overschot’ aan 
spelers zal de concurrentie bevorderen en de trainer meer mogelijkheden geven 
om te selecteren. Hiervoor en voor de doorstroming van de jeugdspelers is het 
noodzakelijk om op termijn over een tweede selectie elftal te beschikken 

 
2. Het bestuur zal niet meewerken aan het verstrekken van vergoedingen aan spelers.  

  
3. Het is wenselijk om een A elftal op de been te houden. Spelers met meer dan 

gemiddeld talent kunnen voor het bereiken van de seniorenleeftijd doorstromen 
naar de selectie. Hier dient wel terughoudend mee worden omgegaan en 
dient in acht genomen te worden dat de jeugdopleiding van DVSG een 
opleidingsprogramma is voor de langere termijn met als doel alle jeugdspelers 
beter te leren voetballen. Ook DVSG zal hier profijt van hebben. Jeugdspelers 
zullen doorstromen naar de selectie en daar uit groeien tot een vaste waarde. 

  
4. De vorming van een technische staf is een wens van het Algemeen Bestuur. 

De technische staf is een adviesorgaan en is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van het technische beleid bij de selectie. De technische 
staf heeft een organiserende, coördinerende, initiërende en controlerende taak. 
De technische staf zal rechtstreeks vallen onder de verantwoordelijkheid van het    
Algemeen Bestuurslid voetbal technische zaken en wedstrijdzaken die zal 
participeren in de technische staf als voorzitter.  
 

5. Bij de senioren is de tendens naar minder prestatiegericht voetballen merkbaar. 
De groep die er echt voor wil gaan zwakt af. Een goede ontwikkeling is dat 
oudere leden kunnen voetballen in een seniorenelftal of aansluiten bij de 45+ 
groep op vrijdag. Deze groeiende groep verdient ook extra aandacht.  
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DVSG wil plaats bieden aan de recreatieve elftallen om in te spelen op de 
groeiende groep oudere/recreatieve spelers. Aan deze spelers wordt de 
mogelijkheid geboden 1 keer in de week te trainen. Dit alles is uiteraard 
afhankelijk van het spelers aanbod. 
Voor de lagere senioren elftallen en de jeugd is er een EHBO koffer aanwezig in   
de bestuurskamer. Alle leden kunnen voor behandeling van blessures terecht bij 
de verzorger van de vereniging.  
Aan de seniorenelftallen worden elk seizoen wedstrijdballen ter beschikking 
gesteld en indien nodig extra ballen voor te trainen. Als de elftallen geen 
kledingsponsor hebben dan zal DVSG de elftallen voorzien van wedstrijdkleding. 

 
Doelstellingen van de technische staf: 

• Het voetbaltechnische en tactisch peil van de diverse elftallen te verhogen. 
• Een betere aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen; een 

coördinatie/communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, 
Algemeen Bestuur en Jeugdbestuur; de continuïteit en uniformiteit in de werkwijze 
c.q. de organisatie op voornamelijk het voetbaltechnisch vlak van de vereniging te 
handhaven, c.q. te verbeteren. 

• Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de selectie en senioren. 
 
De technische staf bestaat uit 3 leden: 

ü Voorzitter (bestuurslid voetbal technische zaken en wedstrijdzaken) 
ü Selectie coördinator 
ü Coördinator Jeugd     

De technische staf staat organisatorisch tussen de selectie en het Algemeen Bestuur.  
 
Taken van de technische staf: 

Ø De technische staf geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op    
      voetbaltechnisch gebied en draagt zorg voor een beter functioneren van    

het voetbal technisch gedeelte binnen de vereniging. 
Ø Bekijken van wedstrijden en voeren van evaluatiegesprekken met de selectietrainers   

van de senioren. 
Ø Voorselectie en sollicitatiegesprekken voeren met potentiële trainers en eventueel 

nieuwe spelers. 
Ø Advies uitbrengen aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot aanstelling en  
      contract verlenging van trainers.  
Ø Voorstellen, visies, beslissingen en beleidswijzigingen van de technische staf worden, 

via notulen en in dringende gevallen mondeling ter goedkeuring aan het Algemeen 
Bestuur voorgelegd en dienen voor uitvoering altijd door het Algemeen Bestuur 
goedgekeurd te worden. 

Ø De technische staf zal tenminste vier keer per voetbaljaar een vergadering beleggen. 
Voorts zullen vergaderingen worden belegd wanneer de voorzitter of een der leden 
van de technische staf dit wenselijk acht. 

Ø Hiermee staat de organisatorische plaats van de technische staf vast. Een ieder binnen 
de vereniging DVSG dient daarom van de taken en werkwijze van de technische staf 
op de hoogte te zijn. 

Ø De technische staf is verantwoordelijk voor kwaliteitsimpulsen indien deze op 
bepaalde momenten nodig zijn in de DVSG selectie.  
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Het Algemeen Bestuur van DVSG onderschrijft onderhavig beleidsplan volledig en zal zich 
houden aan het gestelde hierin. 
 
 
Groesbeek,   
 
 
 
Voorzitter DVSG                                                      Algemeen Secretaris DVSG 
henk janssen                                                              rudi d bruin 
 
 
 
Akkoord ledenvergadering 26 november 2014 
 
 


