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1. Inleiding 

De jeugdafdeling van voetbalvereniging Baronie bestaat uit ongeveer 800 

jeugdleden van 5 tot 19 jaar, verdeeld over meer dan 67 teams.  

Het is op zich al een hele klus om de trainingen en wedstrijden in goede 

banen te leiden, maar als vereniging hebben we de leden nog meer te 

bieden. Het gaat bij Baronie ook om de gezelligheid, het verenigingsgevoel 

en de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze (jeugd-)leden.   

Het uitgangspunt is dat we als vereniging een vrijwilligersorganisatie zijn en 

dat het organiseren van extra activiteiten alleen lukt als er voldoende leden 

en ouders zijn die een bijdrage willen leveren. Gelukkig is de betrokkenheid 

groot en zijn er genoeg ouders die willen helpen. Dit plan helpt om de taken 

eerlijk over de teams te verdelen.  

Mochten er gedurende het seizoen spontane initiatieven ontstaan dan 

stimuleren en faciliteren we dat zoveel als mogelijk als de activiteit door 

ouders zelf wordt gedragen. Laat dat dan even weten.  

De verenigingsactiviteiten staan los van de teamactiviteiten die de 

teamleiders en activiteitenbegeleiders zelf kunnen organiseren gedurende 

het seizoen. We stimuleren de teams om dat zeker te doen voor de 

teamspirit.  

Wij wensen iedereen een heel fijn seizoen op en rond het veld! 

 

Namens het bestuur, 

Ronald Spruit 

Bestuurslid Activiteiten en Vrijwilligers 

vv Baronie  
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2. Activiteitenoverzicht 

Voordat we beschrijven hoe we de organisatie van de activiteiten en de 

verdeling van de taken voor ons zien is het handig om eerst een overzicht te 

hebben van de activiteiten. 

De verenigingsactiviteiten voor komend seizoen:  

Periode Activiteit Categorie 

Maandelijks Pupil van de Week O7 t/m O11 

Maandelijks Wedstrijd van de Maand O8 t/m O12 

4 september 2021 De Aftrap (Open Dag) O7 t/m O19 

18 september 2021 Start Grote Clubactie jeugd + senioren 

Herfstvakantie: 23 – 31 oktober 2021 

3 nov – 1 dec 2021 Sport Intro Najaar Nieuwe leden 

1 december 2021 Sinterklaasviering O7 t/m O9 

Kerstvakantie: 25 december 2021 – 9 januari 2022 

29 dec 2021 Kersttoernooi O7 t/m O12 

8 + 15 januari 2022 Indoor Wintercompetitie O8 t/m O11 

29 januari Baronie Bingo! Jeugd + senioren 

Voorjaarsvakantie: 26 februari – 6 maart 2022 

23 mrt - 20 apr 2022 Sport Intro voorjaar Nieuwe leden 

26 maart 2022 FIFA21-toernooi O11 t/m O15 

16, 17, 18 april 2022 Paastoernooi O13-1/O13-2/O15-1 

18 april 2022 Voetbalclinic Baronie 1 O10 t/m O15 

Meivakantie: 1 – 9 mei 2022 

2, 3, 4 mei 2022 Oranjespelen Code Oranje O7 t/m O15 

11 juni 2022 Baronie jeugdtoernooi O8 t/m O12 

11-12 juni 2022 Baronie jeugdkamp O8 t/m O12 
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3. Teamtaken 

De benodigde hulp bij de diverse activiteiten proberen we zoveel mogelijk 

onder de leden en de ouders te verdelen. Tot en met de categorie O12 geldt 

dat alleen voor de ouders. Vanaf de categorie O13 geldt dat voor de spelers 

én de ouders.  

Ieder team krijgt aan het begin van het seizoen 1 of 2 taken toebedeeld. De 

activiteitenbegeleider van het team zorgt voor de coördinatie en de 

communicatie naar het team.  

De activiteitenbegeleider zorgt ook voor de verdeling onder de 

ouders/spelers binnen het team en voor de uitvoering van de taak. 

Niet alle activiteiten zijn in de lijst met teamtaken opgenomen. Bijvoorbeeld 

de Baronie Bingo. Die wordt georganiseerd door een enthousiaste club 

ouders. Zo zijn de laatste jaren nog wel meer spontane acties ontstaan die 

door de ouders zelf wordt gedragen.  

 

3.1 Teamtaken onderbouw 

In het seizoen 2021 – 2022 hebben we in totaal 67 jeugdteams en 20 

seniorenteams. Van de jeugdteams zijn dit de aantallen: 

 

Hulp bij activiteiten  Hulp bij Paastoernooi 

JO7 – 5 teams (4x4)  Ouders JO13-1, JO13-2, JO15-1 

JO8 – 7 teams (6x6) 

JO9 – 8 teams (6x6)  Hulp bij arbitrage Baronie Jeugdtoernooi 

JO10 – 5 teams (6x6)  Spelers JO13-1, JO13-2, JO15-1 

JO11 – 8 teams (8x8) 

JO12 – 5 teams (8x8) 

 

Hulp bij wedstrijdsecretariaat en terreinbeheer 

MO13 – 2 teams (11x11) 

JO13 – 5 teams (11x11) 

JO14-1 – 1 team (11x11) 

MO15 – 1 team (11x11) 

JO15 – 5 teams (11x11) 

MO17 – 3 teams (11x11) 

JO17 – 5 teams (11x11) 

MO19 – 1 team (11x11) 

JO19 – 5 teams (11x11) 
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In onderstaand overzicht staat de verdeling van de teamtaken over de 

teams, verdeeld over de onder- en de bovenbouw (vanaf O13).  

Team Taak 

JO7-1 Indoor Wintercompetitie 

JO7-2 De Aftrap 

JO7-3 Sinterklaasviering 

JO7-4 Kersttoernooi 

JO7-5 Pupil van de Week 

JO8-1 Indoor Wintercompetitie 

JO8-2 De Aftrap 

JO8-3 Sinterklaasviering 

JO8-4 Kersttoernooi 

JO8-5 Baronie Jeugdtoernooi 

JO8-6 Wedstrijd van de Maand 

JO8-7 Pupil van de Week 

JO9-1 Indoor Wintercompetitie 

JO9-2 De Aftrap 

JO9-3 Sinterklaasviering 

JO9-4 Kersttoernooi 

JO9-5 Pupil van de Week 

JO9-6 Baronie Jeugdtoernooi 

JO9-7 Wedstrijd van de Maand 

JO9-8 Baronie Bingo 

JO10-1 Indoor Wintercompetitie 

JO10-2 De Aftrap 

JO10-3 Baronie Jeugdtoernooi 

JO10-4 Pupil van de Week 

JO10-5 Wedstrijd van de Maand 

JO11-1 Indoor Wintercompetitie 

JO11-2 De Aftrap 

JO11-3 Baronie Jeugdtoernooi 

JO11-4 Kersttoernooi 

JO11-5 Wedstrijd van de Maand 

JO11-6 Pupil van de Week 

JO11-7 De Aftrap 

JO11-8 Baronie Bingo 

JO12-1 De Aftrap 

JO12-2 Wedstrijd van de Maand 

JO12-3 Baronie Jeugdtoernooi 

JO12-4 FIFA 21 toernooi 

JO12-5 Baronie Bingo 
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3.2 Teamtaken bovenbouw 

Vanaf de JMO13 helpen twee ouders per team bij het wedstrijdsecretariaat 

en worden de spelers ingepland om de terreinbeheerder aan het einde van 

een zaterdagmiddag te helpen met het opruimen van het terrein en het 

schoonmaken van de kleedkamers.  

Een uitzondering maken we voor de O13-1, O13-2 en O15-1. Zij spelen het 

internationale Paastoernooi. De ouders ondersteunen de organisatie. De 

spelers krijgen de taak om te fluiten tijdens het Baronie jeugdtoernooi.  

 

3.3 Uitleg teamtaken 

De Aftrap 

JO7-2, JO8-2, JO9-2, JO10-2, JO11-2, JO11-7, JO12-1 

Voorheen de Open Dag. Op deze dag worden de jeugdteams aan het publiek 

gepresenteerd, maken we teamfoto’s en heeft iedere categorie een activiteit 

(voetbalcity, voetbalclinic, voetvolley). Op deze verenigingsdag ontmoeten 

we elkaar, maken de ouders van de nieuwe teams kennis met elkaar maken 

zij onderling afspraken over de taakverdeling.  

Pupil van de Week 

JO7-5, JO8-7, JO9-5, JO10-4, JO11-6 

Iedere thuiswedstrijd van Baronie 1 bezorgen we een kleine Baron een 

onvergetelijke dag. De voornaamste hulp is het vinden van pupillen in de 

voorbereiding en het communiceren naar de ouders.  

Wedstrijd van de Maand 

JO8-6, JO9-7, JO10-5, JO11-5, JO12-2 

Voor aanvang van een thuiswedstrijd van Baronie 1 speelt een jeugdteam 

van Baronie de voorwedstrijd tegen een ander team. De hulp bestaat uit het 

vinden van een tegenstander, het communiceren naar de 

activiteitenbegeleiders van de deelnemende teams en het begeleiden van de 

teams op de dag zelf.  

Sinterklaasviering 

JO7-3, JO8-3, JO9-3 

De sinterklaasviering in de kantine organiseren we ieder jaar vlak voor 5 

december na de woensdagmiddagtraining. De organisatie bestaat uit het 

maken van een uitnodiging, de coördinatie van de inschrijving, het 

informeren van de Sint, het bestellen van een cadeautje en strooigoed, de 

aankleding en het begeleiden van de kinderen in de kantine.  
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Kersttoernooi 

JO7-4, JO8-4, JO9-4, JO11-4 

Het kersttoernooi organiseren we dit jaar midden in de kerstvakantie, omdat 

de traditionele 1e zaterdag dit jaar ook 1e kerstdag is. Tijdens het toernooi is 

hulp nodig bij het begeleiden van de wedstrijden en het bijhouden van de 

standen en na afloop natuurlijk bij de prijsuitreiking.  

Indoor Wintercompetitie 

JO7-1, JO8-1, JO9-1, JO10-1, JO11-1 

De indoor wintercompetitie vindt dit jaar plaats op 3 zaterdagen in december 

en januari. De hulp is vergelijkbaar met die van het kersttoernooi.  

Baronie Bingo! 

JO9-8, JO11-8, JO12-5 

Dit behoeft geen uitleg voor degenen die de eerste editie van 2021 hebben 

meegemaakt. Prijzen, prijzen en nog eens prijzen, dames en heren! Deze 

keer gaan we uit van twee liveversies in de kantine. Een voor de jeugd en 

een voor de oudere jeugd + senioren. 

Baronie jeugdtoernooi 

JO8-5, JO9-6, JO10-3, JO11-3, JO12-3 + spelers JO13-1, JO13-2 en JO15-1 

De toernooicommissie kan hulp gebruiken bij het opzetten en opruimen, de 

ontvangst en begeleiding van deelnemende teams en de begeleiding van de 

scheidsrechters van O13. 

Paastoernooi 

JO13-1, JO13-2, JO15-1 

Het jaarlijks terugkerend internationaal jeugdvoetbaltoernooi tijdens het 

Paasweekend vormt een hoogtepunt voor de selectieteams O13-1, O14-1 en 

O15-1. Door deelname van gerenommeerde betaald voetbalclubs uit binnen- 

en buitenland, de hoge kwaliteit en de historie die is opgebouwd is het 

Paastoernooi een begrip onder voetbalclubs in Nederland en wordt de naam 

van vv Baronie positief uitgedragen. De commissie van het Paastoernooi is 

op zoek naar nieuwe leden. Meer info over het toernooi: 

https://baroniepaastoernooi.nl/  

Hulp wedstrijdsecretariaat 

Ouders JO13, JO14-1, JMO15, JMO17, JMO19 

Per seizoenshelft maakt het wedstrijdsecretariaat een planning. Wanneer 

jouw team aan de beurt is, vragen we 2 ouders van het team om een 

zaterdagochtend te helpen bij het wedstrijdsecretariaat. De hulp bestaat uit 

de ontvangst van tegenstanders, uitdelen van ballen en fluitjes en het 

verwijzen van fietsers naar de goede plaats.   

https://baroniepaastoernooi.nl/
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Hulp terreinbeheer 

Spelers JO13, JO14-1, JMO15, JMO17, JMO19 

Dit is een echt teamtaak in de zin dat de spelers van het hele team aan het 

einde van de zaterdag helpen met opruimen van het terrein en 

schoonmaken van de kleedkamers. De uitleg wordt gegeven door de 

terreinbeheerder. Hij doet ook de controle achteraf.  

Arbitrage jeugdtoernooi 

Spelers JO13-1, JO14-1 en JO15-1 

Alle spelers van de selectieteams fluiten ieder een dagdeel bij het 

jeugdtoernooi voor O8 t/m O12. Ze krijgen hierbij begeleiding van de 

arbitragecommissie en arbitragebegeleiders. 
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4. Arbitrage 
 

4.1 Procedure 

Vanaf de categorie O14 worden de selectiespelers van dames 1, heren 

zondag 1, heren zaterdag 1 en alle jeugdspelers ingedeeld om te fluiten voor 

teams die in een jongere B-categorie spelen. De verdeling van leverende en 

ontvangende teams is als volgt:  

Leverende team Ontvangende team 
Baronie Zaterdag 1, Baronie Zondag 1 JO17-3, JO17-4, JO17-5, JO19-2, JO19-3, 

JO19-4, JO19-5 

Dames 1 MO17-1, MO19-1 

MO19-1 MO15-1 

JO19-1, JO19-2, JO19-3, JO19-4, JO19-5 JO15-2, JO15-3, JO15-4, JO15-5, JO15-6 

MO17-1, MO17-2 MO13-1, MO13-2 

JO17-1, JO17-2, JO17-3, JO17-4,  JO13-3, JO13-4, JO13-5, JO13-6 

JO17-5, JO17-6, JO15-1, JO15-2, JO15-3,  JO12-1, JO12-2, JO12-3, JO12-4, JO12-5 

MO15-1, JO14-1, JO15-4, JO15-5, JO15-6  JO11-1, JO11-2, JO11-3, JO11-4, JO11-5, 

JO11-6, JO11-7, JO11-8 

 

Aan het begin van het seizoen geven de arbitragebegeleiders aan of zij 

gebruik willen maken van de mogelijkheid dat een jeugdspeler voor hun 

team komt fluiten. Sommige teams hebben dit namelijk al onderling met 

ouders geregeld.  

 

Het arbitrageplan biedt geen 100% garantie dat een jeugdspeler altijd kan 

worden toegewezen om op te treden als scheidsrechter. We houden bij de 

planning rekening met de thuiswedstrijden van de leverende teams, 

waardoor het zelden lukt om alle wedstrijden van een scheidsrechter te 

voorzien. Teams dienen dus altijd zelf te zorgen voor een back-up. Liefst 

ruim voor de wedstrijd in de aanloop naar het speelweekend, zodat je niet 5 

minuten voor de wedstrijd voor een onaangename verrassing komt te staan 

dat je geen scheidsrechter hebt.  

 

De jeugdspelers van O14 en O15 krijgen extra begeleiding aan de start van 

het seizoen. De jeugdspelers van O17 en hoger kunnen oefenen tijdens de 

training. De belangrijkste spelregels kunnen zij vinden op de website van vv 

Baronie. De arbitragebegeleider van het ontvangende team begeleidt de 

jeugdscheidsrechter en zorgt voor de nodige veiligheid.  
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Aan het begin van het seizoen krijgen alle arbitragebegeleiders uitleg van de 

arbitragecommissie over hun belangrijke taak om vooral de veiligheid van 

onze jeugdspelers te waarborgen.  

 

De informatie is ook te vinden op de website:  

https://vvbaronie.nl/scheidsrechters/  

 

 

 

5. Coördinatie 

Activiteitencommissie 

Onder de activiteitenbegeleiders werven we een groep ouders die bereid is 

om voor de duur van een seizoen de coördinatie van de activiteiten op zich 

te nemen. Daarbij gaat het niet om de uitvoering van de activiteiten, maar 

om het onderling afstemmen met de ouders en spelers van het team. Zijn 

de teams op de hoogte? Is alles duidelijk? Loopt alles goed of moet er 

worden bijgestuurd?  

 

Gezamenlijke voorbespreking 

Voor de meeste activiteiten is veel ervaring, de nodige begeleiding en een 

draaiboek aanwezig. Deze worden gedeeld tijdens een gezamenlijke 

voorbespreking met de activiteitenbegeleiders van de teams die aan de 

beurt zijn voor die activiteit.  

https://vvbaronie.nl/scheidsrechters/

