
Beleidsplan selectievoetbal SV Hillegom 2018-2023

Inleiding

In 2018 is een nieuw strategische beleidsplan SV Hillegom opgesteld voor de periode 2018-
2023. Dit beleidsplan vormt het fundament voor verdere ontwikkeling van de vereniging. In  
overeenstemming met dit beleidsplan dienen de onderdelen van het beleidsplan verder te 
worden uitgewerkt. Voor het onderdeel selectievoetbal senioren is dit uitgemond in 
onderhavig beleidsplan. Het beleidsplan selectievoetbal senioren biedt voor de lange termijn
een raamwerk voor het uitvoeren en monitoren van het selectievoetbal senioren. 

In het strategisch beleidsplan 2018-2023 staat de doelstelling selectievoetbal senioren 
geformuleerd: het worden en blijven van een stabiele eersteklasser. Om deze doelstelling te 
realiseren zijn een aantal speerpunten benoemd: aanwas vanuit de jeugdopleiding, het 
professionaliseren van de jeugdopleiding, scouting, vergoedingen voor de selectie, goede 
begeleiding en (training)faciliteiten. Deze speerpunten worden in het beleidsplan nader 
uitgewerkt. 

Van essentieel belang is dat het selectiebeleid senioren dient aan te sluiten op die van het 
jeugdvoetbal. Het beleid selectie jeugdvoetbal staat beschreven in een afzonderlijk 
beleidsplan jeugdvoetbal. Het beleid selectie seniorenvoetbal is een verlengstuk hiervan. Om
een goede aansluiting te waarborgen bestaat er één technische commissie, die zich zowel op
de jeugd- als op de seniorenselecties richt.
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1. Visie en speelwijze

Uitgangspunt voor het beleid selectievoetbal bij SV Hillegom is de visie op het voetbalspel. 
SV Hillegom is een dorpsvereniging die sterk is verbonden met de gemeenschap van 
Hillegom. Het Hillegoms publiek ziet bij voorkeur aantrekkelijk en sportief voetbal met zelf 
opgeleide spelers in de selectie. Wij streven naar een speelwijze met de volgende 
kenmerken: 

 aanvallend en initiatiefrijk voetbal; 
 onverzettelijkheid en spelen om te winnen;
 respect tonen voor de tegenstander en de arbitrage;
 de selectie bestaat voornamelijk uit zelf opgeleide spelers;
 het teambelang gaat boven het individuele belang. 

De selectieteams dienen bij voorkeur te spelen in de formatie 1-4-3-3.  Daarbij te hanteren 
spelprincipes zijn:

Aanvallend:

 we proberen verzorgd op te bouwen in een overtal; 
 we willen zo snel mogelijk diep spelen;
 spelers zijn creatief en initiatiefrijk en creëren zoveel mogelijk kansen;
 keepers voetballen altijd mee;
 zo snel mogelijk een scoringkans creëren (5 seconden regel).

Verdedigend:

 we verdedigen met de linies kort op elkaar; 
 we zorgen dat het centrum altijd goed bezet is;
 de bal zo snel mogelijk in bezit krijgen (5 seconde regel).

Binnen deze speelwijze en principes kan de hoofdtrainer accenten leggen.

2. Doelstelling

De doelstelling voor het eerste selectie-elftal (Zondag 1) is een stabiele eersteklasser te 
worden en te blijven. Dit wil zeggen dat de ambitie is om jaar in jaar uit in de eerste klasse te
voetballen, met wellicht een uitschieter naar boven dan wel naar beneden. Voor het tweede 
selectie-elftal (Zondag 2) geldt op de eerste plaats dat het dienstbaar is aan Zondag 1. 
Spelers van Zondag 2 dienen ten alle tijden opstelbaar te zijn in Zondag 1. Om aansluiting te 
houden op het niveau van Zondag 1 geldt dan ook voor Zondag 2 de doelstelling dat in de 
reserve hoofdklasse dient te worden gespeeld.
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3. Technische Commissie

Binnen de SV Hillegom is de Technische Commissie verantwoordelijk voor het 
selectievoetbal, zowel bij de senioren als bij de jeugd. De verantwoordelijkheden en taken 
van de Technische Commissie worden elders in dit beleidsplan benoemd. De voorzitter van 
de Technische Commissie is tevens lid van het bestuur en legt verantwoording af aan het 
bestuur. Het bestuur blijft ten alle tijden eindverantwoordelijk.

De Technische Commissie (TC) bestaat minimaal uit 5 personen: de voorzitter, 2 personen 
die zich richten op de seniorenselectie en 2 personen die zich richten op de jeugdselecties. 
Idealiter brengen de leden voetbaltechnische kennis in uit eigen ervaring of uit relevante 
opleidingen. De voorzitter zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en de TC, leidt de 
vergaderingen en zorgt voor een agenda. De TC vergadert eens per maand en zoveel vaker 
als nodig is. Van de vergadering worden notulen gemaakt.

4. Werkwijze samenstellen selectie

Bij SV Hillegom bestaat de selectie senioren uit Zondag 1 (A-selectie) en Zondag 2 (B- 
selectie). De totale selectie bestaat uit 34 veldspelers en 4 keepers. De A-selectie bestaat uit 
18 tot 20 spelers en 2 keepers en de trainingen vinden plaats op veld 1. De B-selectie bestaat
uit 14 tot 16 spelers en 2 keepers, de trainingen vinden plaats op veld 4.

Tijdens de voorbereiding op het voetbalseizoen worden de A- en B- selectie samengesteld. 
De kwaliteiten van de spelers die al langer in de selectie spelen zijn reeds bekend bij de 
technische staf en de TC. De spelers die instromen vanuit de jeugd krijgen een beoordeling 
mee van de hoofdtrainer JO19 en zijn ook bekend bij de TC. De hoofdtrainer en de TC 
beoordelen de spelers die nieuw komen van buiten de verenging bij aanmelding. De 
kwaliteiten van alle spelers zijn in de voorbereiding duidelijk en bekend. Op basis van deze 
kennis en de indruk die spelers maken tijdens de voorbereiding formeren de trainers een A- 
en een B-selectie.

De technische staf kan evenwel de samenstelling van de A en B selecties gedurende het 
seizoen wijzigen. Een speler van de B selectie die zich goed ontwikkelt, kan gedurende het 
seizoen aansluiten bij de A selectie. Andersom is het ook mogelijk dat een speler wordt 
teruggezet naar de B selectie. 

De mogelijkheid bestaat ook dat door blessures of afmeldingen in de A-selectie aanvulling 
nodig is vanuit de B-selectie. Het kan voorkomen dat aanvulling vlak voor de training of 
wedstrijd plaatsvindt. Ook kan een advies van de medische staf hieraan ten grondslag liggen.
Een goede afstemming en overleg tussen de trainers is hierbij vereist.

De samenstelling van de wedstrijdselectie vindt plaats op de laatste trainingsavond voor de 
wedstrijd. Na afloop van de training vindt trainersoverleg plaats. De spelers worden vóór het
weekend geïnformeerd over de wedstrijdselecties. De spelers uit de A-selectie die niet zijn 
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geselecteerd voor de wedstrijddag van Zondag 1 spelen in dat geval in Zondag 2. De 
verantwoordelijk voor het samenstellen van de wedstrijdselecties ligt bij de technische staf. 

Bij een geschil heeft de hoofdtrainer het laatste woord. De spelers uit de A-selectie die met 
Zondag 2 meespelen doen dat op dezelfde positie zoals ze die bij het eerste elftal zouden 
hebben ingevuld. Een speler van de B-selectie is in dat geval ondergeschikt aan de speler van
de A-selectie.

5. Scouting

In het geval dat geen passende spelers vanuit de jeugd beschikbaar zijn voor de 
seniorenselectie maken we gebruik van scouting.

Daartoe wordt doorlopend een lijst met namen van potentieel aan te trekken spelers 
opgesteld. Voor het onderhouden van deze spelerslijst maken we gebruik van scouts. De 
scouts bezoeken op verzoek van de TC regelmatig wedstrijden van andere verenigingen en 
beoordelen spelers. De scouts brengen daarna mondeling en/of schriftelijk verslag uit. De TC
houdt van de gescoute spelers een administratie bij. Als de behoefte bestaat kan hierdoor 
tijdig een passende speler worden benaderd voor een gesprek.  

Binnen de vereniging zijn een aantal scouts aangesteld. De scouts zijn bij voorkeur oud 
selectiespelers, of in ieder geval personen die op enig niveau gevoetbald hebben en een 
binding hebben met SV Hillegom. De TC draagt zorg voor het aanstellen van de scouts. 

De te volgen procedure bij het aantrekken van een speler is als volgt:

 De TC overlegt met de hoofdtrainer voor welke positie hij versterking of vervanging 
wil hebben; 

 De TC bepaalt in overleg met de hoofdtrainer eerst of er binnen de vereniging een 
speler beschikbaar is voor de betreffende positie;

 Is dit niet het geval, dan zal actief gekeken worden buiten de vereniging. De TC heeft 
vanuit het scoutingsbestand voor deze positie spelers beschikbaar;

 De TC voert met de betreffende speler een oriënterend gesprek;
 Op basis van de uitkomst van het oriënterende gesprek vindt er een gesprek plaats 

tussen speler en hoofdtrainer in aanwezigheid van een lid van de TC;
 Als de speler geïnteresseerd is voor een eventuele overstap naar SV Hillegom, dan 

volgt een voorwaardengesprek tussen speler en de TC;
 Als een speler de beslissing heeft genomen om bij SV Hillegom te komen voetballen, 

dan wordt dat bekend gemaakt op de eigen site en pas dan op de site van Voetbal in 
de Bollenstreek.

30% regeling

Het aantal spelers die van buiten de club mogen worden aangetrokken is echter gelimiteerd 
tot 30% van de A-selectie. Dit betekent dat van de 18 selectiespelers maximaal 5 spelers van 
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buitenaf mogen zijn. Voor de B-selectie worden in principe géén spelers van buitenaf 
aangetrokken.  

Met betrekking tot de 30% regeling gelden de volgende bepalingen:  
- spelers die in Hillegom komen wonen of zichzelf aanmelden vallen buiten deze 30% 
regeling. Zij worden individueel getoetst door de TC; 
- spelers die eerder vertrokken zijn naar een andere club en terugkeren naar SV Hillegom 
vallen niet onder de 30% regeling; 
- spelers die langer dan 3 jaar bij SV Hillegom voetballen vallen niet meer onder de noemer: 
“speler van buiten”.
 
6. Beleid team O23

Voor de ontwikkeling van talenten bij de senioren van SV Hillegom is het team O23 een 
belangrijk onderdeel. In dit team kunnen talenten jonger dan 23 jaar zich op seniorenniveau 
verder ontwikkelen. Voor het spelen van wedstrijden met dit O23 team neemt SV Hillegom 
deel aan een O23-competitie.

Doelstelling: het door-ontwikkelen van talentvolle spelers en het bevorderen van de 
doorstroming van jeugdspelers naar de Zondag 1 en 2.

Het O23-team bestaat uit 18 spelers in de leeftijdscategorie 16 t/m 23 jaar. Bij aanvang van 
het seizoen wordt de voorlopige selectie samengesteld door de TC in overleg met de trainers
van de JO17, de JO19, Zondag 1 en Zondag 2.

Bij het samenstellen van de selectie wordt de volgende richtlijnen aangehouden:                      
- 6 spelers uit JO19 en JO17;                                                                                                                    
- 10 spelers uit de Zondag 2, en                                                                                                              
- 2 spelers uit de A-selectie op voorspraak van de hoofdtrainer.                                                      
De wedstrijdselectie bestaande uit 16 spelers zal op evenredige wijze worden samengesteld.

Organisatorisch is het volgende bepaald:

 De coaching van wedstrijden wordt verzorgd door een trainer van de technische staf;
 Als betreffende trainer niet beschikbaar is dan zorgt de staf voor vervanging door een 

andere trainer van de seniorenselectie;
 Een TC-lid treedt op als assistent/teammanager;
 Er is een assistent grensrechter aanwezig (indien nodig);
 Er is medische begeleiding/verzorging aanwezig.

7. Vergoedingen selectie

Om talent binnen en buiten onze vereniging aan SV Hillegom te binden wordt een 
vergoedingensysteem gehanteerd. Hiermee compenseren we de selectiespelers van het 
eerste elftal (deels) voor de tijd die zij investeren in onze vereniging en voor de bereidheid 
hun levensstijl aan te passen als serieuze sporter. Van onze selectiespelers van het eerst 
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elftal (Zondag 1) wordt ook een tegenprestatie verwacht in de vorm van representatieve 
taken of deelname aan activiteiten voor de jeugd. Dit versterkt het verenigingsgevoel. 

De uitvoering van dit vergoedingensysteem, ook wel puntengeld genoemd, wordt hieronder 
nader uiteengezet.

1. Alleen spelers van het eerste elftal die op het wedstrijdformulier staan (16 spelers) krijgen
een vergoeding. Die bestaat uit een geldbedrag bij een gelijkspel en een hoger bedrag bij 
een overwinning. (In seizoen 2020-2021 was dit respectievelijk € 25,00 en € 50,00.) Bij 
verlies wordt niets uitgekeerd.

2. De vergoeding per individuele speler, inclusief eventuele ontvangen reiskosten, bedraagt 
nooit meer dan de zogenaamde onbelaste maximale vrijwilligersvergoeding. De overheid 
(Belastingdienst) heeft deze maximale vergoeding vastgesteld op € 1700,00 (2021) per 
jaar.

3. Het hiervoor benodigde bedrag wordt niet uit onze algemene middelen gehaald en moet 
door extra sponsoring beschikbaar komen. 

4. Enkel en alleen als de sponsorcommissie deze extra gelden weet binnen te halen, zal deze
vergoeding worden uitbetaald. Wanneer het beschikbare bedrag is uitgekeerd stopt de 
betaling van het puntengeld. 

5. SV Hillegom sluit dan ook geen arbeidsovereenkomsten af met spelers.
6. Jaarlijks zal op de algemene ledenvergadering door het bestuur verantwoording worden 

afgelegd welke vergoedingen zijn uitgekeerd over het afgelopen seizoen en welk bedrag 
beschikbaar is voor het lopende seizoen en op welke wijze dit wordt gedekt. 

8. Begeleiding en faciliteiten

SV Hillegom biedt onze selectie uitstekende trainingen, begeleiding en 
verzorgingsfaciliteiten. Op deze wijze hebben de selectiespelers de gelegenheid hun niveau 
te verbeteren en zich op een goede manier op wedstrijden voor te bereiden.

Facilitair wordt aan spelers van B- selectie hetzelfde geboden als spelers van de A-selectie, 
met uitzondering van de genoemde vergoedingen zoals eerder beschreven in voorgaande 
paragraaf. 

De technische staf bestaat uit de hoofdtrainer (trainers/coaches Zondag 1), de trainer/coach
Zondag 2, een assistent-trainer, een keeperstrainer en een hersteltrainer. Dit zijn allen 
gediplomeerde werknemers van de SV Hillegom. 

De medische staf bestaat uit 2 fysiotherapeuten en een aantal verzorgers die zorgen voor 
medische begeleiding op trainings- en wedstrijddagen. De medische verzorging is doorgaans 
uitbesteed aan een professionele praktijk voor fysiotherapie. Deze is verantwoordelijk voor 
de personele bezetting van de verzorgingstaken.

SV Hillegom beschikt over een top accommodatie met onder andere 3 kunstgrasvelden met 
LED-verlichting. Op wedstrijddagen heerst er een mooie ambiance met veel publiek en 
aandacht van de regionale pers. Voor spelers biedt SV Hillegom een mooie gelegenheid om 
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zich in de kijker te spelen. SV Hillegom is gebleken een mooi opstap te zijn naar clubs in de 
Bollenstreek die op divisieniveau spelen.

De vereniging biedt de selectiespelers kleding van een topmerk en -kwaliteit, geleverd door 
een gerenommeerde leverancier. Het gaat om wedstrijdkleding, trainingskleding en 
presentatiekleding. Jaarlijks wordt een vergoeding gegeven voor de aanschaf van 
voetbalschoenen. Keepers krijgen jaarlijks een vergoeding voor de aanschaf van 
keepershandschoenen.

Voor verre uitwedstrijden van de selectie-elftallen wordt busvervoer geregeld. Het aantal 
verre wedstrijden is ieder seizoen jaarlijks afhankelijk van de competitie-indeling. 
Selectiespelers zijn lid van de vereniging en van de KNVB. Dit betekent dat selectiespelers, 
net als ieder ander lid jaarlijks de ledencontributie betaald, evenals de opgelegde boetes van
de KNVB naar aanleiding van spelovertredingen.

Ieder seizoen wordt besloten over het al dan niet organiseren van een trainingskamp in de 
winterstop of in de voorbereidingsperiode, hetzij in het buitenland of elders in het land. Dit 
hangt doorgaans af van de financiële haalbaarheid. Doorgaans wordt een eigen bijdrage 
verlangd van de individuele spelers. 

9. Taken en verantwoordelijkheden Technische Commissie

Zoals in paragraaf 3 vermeld is het selectiebeleid binnen de vereniging de 
verantwoordelijkheid van de Technische Commissie. Het bestuur van SV Hillegom heeft op 
het gebied van voetbaltechnische zaken taken en verantwoordelijkheden gedelegeerd aan 
de TC. Het bestuur blijft niettemin ten alle tijden eindverantwoordelijk. Hieronder wordt ter 
afsluiting de verantwoordelijkheden opgesomd en daaruit voortvloeiende specifieke taken 
van de TC benoemd en verder uitgewerkt.

Verantwoordelijkheden TC:

 Ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het te voeren technische beleid;
 Bewaken van de doelstellingen en ambities vastgelegd in het strategisch beleidsplan; 
 Actueel houden van het technisch beleidsplan en het trainingsprogramma;
 Werven en aanstellen van trainers;
 Samenstellen en indelen jeugdselectie-teams; 
 Samenstellen van de A- en B-selectie senioren;
 Communicatie tussen en met technische staf, medische staf en begeleiding;
 Scouting;
 Onder 23;
 Kledingpakket selectie.  

De TC is overigens ook verantwoordelijk voor de organisatie rondom de selectie op 
wedstrijddagen en trainingsdagen. Hiertoe werkt de TC nauw samen met de commissie 
seniorenvoetbal.  Zaken die hier onder vallen zijn het ontvangen van het arbitrale trio, het 
regelen van busvervoer, het regelen van koffie en broodjes en de wedstrijdbespreking op 
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wedstrijddagen. Maar ook zaken als het inschrijven van elftallen in de KNVB-competities en 
de deelname aan de andere competities zoals de O23 competitie van Voetbal in Haarlem.

Specifieke taken van de TC:

 Sollicitatieprocedure trainers en aanstellen begeleiding; 
 Samenstellen A- en B-selectie;
 Aanstellen en aansturen van de scouts; 
 Bewaken van de doorstroming van spelers van de JO19 naar de seniorenselectie en O23; 
 Houden van jaarlijkse evaluatiegesprekken met trainers en begeleiding;
 Houden van jaarlijkse en tussentijdse evaluaties met spelers; 
 Organiseren regulier overleg met trainers, staf en spelersraad.
 Aanspreekpunt voor trainers en spelers. 
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