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Visie
Bij het meisjes/vrouwen voetbal binnen VOGIDO gaan Plezier en Prestatie samen, waarbij maximale
ontwikkeling van de speelsters wordt nagestreefd bij een hoge mate van sportiviteit.

Doelstellingen
● Het hoogst haalbare nastreven per team.
➢ Teams zullen naar sterkte worden ingedeeld, waarbij serieuze tegenstand belangrijker is dan
eenvoudige tegenstand. Maw zullen we teams in een zo hoog mogelijke (haalbare) klasse
willen hebben.

● Maximale ontwikkeling van speelsters.
➢ Door een juiste keuze van trainers en de juiste begeleiding worden individuele speelsters
maximaal ontwikkeld.
➢ Selectiebeleid binnen de leeftijdscategorieën maakt dat de beste speelsters geplaatst zullen
worden in de 1e selectie teams.

● Maximale ontwikkeling van teams
➢ Door een juiste keuze van trainers en de juiste begeleiding worden de teams maximaal
ontwikkeld.

● Minimaal 1 team per leeftijdscategorie (MO11 t/m MO19 en Damesteam)
● Focus op jonge aanwas
➢ Door een sterke focus te hebben op jonge meisjes naar de club te halen, wordt er een
fundament gebouwd vanaf onderuit. Instroom bij de leeftijdscategorieën O9, O11 en O13
geven een basis voor voldoende teams op den duur in de overige leeftijdscategorieën.

● Creëren van speciale meisjes‑/vrouwen activiteiten
➢ Middels speciale meisjes‑/vrouwen activiteiten, zoals een meisjes‑voetbaldag,
meisjes‑/dames toernooien, etc. willen we duidelijk stellen dat meisjes‑/vrouwenvoetbal telt
binnen Vogido.
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Teams
●
●
●
●
●
●

De leeftijdscategorie O9 wordt gezien als instroom(categorie) van meisjes, waarbij geen eigen
meisjesteam wordt nagestreefd.
Vanaf O11 starten met meisjesteam(s) (MO11), uiteraard gevolgd door MO13, MO15, enz.
Alle meisjes vanaf MO11 zullen worden ingedeeld in een meisjesteam. Uitzonderingen zijn mogelijk
en worden individueel besproken. Dit geldt alleen voor MO11 en MO13.
We streven naar minimaal 15 meisjes/dames per team vanaf MO13 en minimaal 9 meisjes per team
bij MO11
Rechten/plichten zijn gelijk gesteld aan alle andere teams
Selectieteams (1e teams) indelen in een zo hoog mogelijk (haalbaar) niveau

Overgangsperiode van huidig beleid naar het nieuwe beleid
●

Alle speelsters die nu nog bij de jongens spelen individueel benaderen en benadrukken van het
nieuwe beleid van ‘Teams’.
➢ Uitzonderingen kunnen we accepteren t/m de leeftijdscategorie O13

●

Teamsamenstelling van Dames 1 en 2 voorlopig onderling oplossen in goed overleg. Na 2 seizoenen
zal, bij overkomst van de huidige MO17 selectie, het nieuwe beleid gaan gelden.

●

Huidige MO17‑1 en MO15‑1/2 zou mogelijk uitzonderingen voor kunnen gelden. Maar gezien het
geringe aantal mesjes past dit momenteel al volledig in het nieuwe beleid.

Trainers/Trainingen
●
●

Alle meisjes‑/damesteams trainen 2x per week
Trainers worden aangesteld en begeleid door de Technisch Coördinator Vrouwenvoetbal, in
samenwerking met de TC.

Begeleiding
De begeleiding van de meisjes‑/damesteams verwachten we van de ouders‑bijdrage in de vorm van:

✓
✓
✓
✓

Leider/Leidster
Grensrech(s)ter
Vervoer
Andere nevenactiviteiten (uitjes/feestjes/oid)
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Normen en Waarden
●
●
●
●
●

Speelsters, trainers en begeleiding dragen de club R.K.S.V. VOGIDO uit
Bezoekende teams worden hartelijk ontvangen door de begeleiding (Leid(st)er/trainer)
We tonen respect naar elkaar en naar onze tegenstanders
We zijn ambassadeurs/ambassadrices voor het meisjes‑/vrouwenvoetbal (binnen Vogido, maar ook
in algemene zin)
Positiviteit staat centraal in ons handelen.

Samenstelling ‘Commissie Meisjes‑ en Vrouwenvoetbal’
●
●
●

Technisch Coördinator Meisjes‑/Vrouwenvoetbal
Coördinator organisatorische zaken Meisjes‑/Vrouwenvoetbal
Wedstrijdsecretaris Meisjes‑/Vrouwenvoetbal

Scheidsrechters coördinerende zaken laten meeliften met:

✓
✓
✓

Scheidsrechtercoördinator Pupillen
Scheidsrechtercoördinator Junioren
Scheidsrechtercoördinator Senioren
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