
Voetbalseizoen 2019 - 2020
Ouderbijeenkomst Reiger Boys

Samen sportief 

voetballen



Agenda

• Presentatie Stefanie
-wat al bereikt
-voetballen bij Reiger Boys
-wat gaan we nog meer doen
-jaarplanning activiteiten
-vrijwilligerswerk doen

• Jeugdbeleid (voetbaltechnische zaken)

• Diverse mededelingen

• Teamafspraken maken



Terugblik afgelopen seizoen

Wat al bereikt?

• Bijna 60 teams

• 800 jeugdleden

• Trainingsschema

• 8 actieve coördinatoren 

• Nu al meer dan 120 trainers en begeleiders voor het nieuwe seizoen

• Alle eerste teams spelen Hoofdklasse



Terugblik afgelopen seizoen

Wat al bereikt buiten het voetbal om?

- organiseren van ouderbijeenkomst 

- drie voetbaldagen per seizoen (gemiddeld 80 kinderen), blijven we mee 
doorgaan

- bijdrage diverse collectes Spieren voor Spieren, Grote Clubactie, Jantje 
Beton

-

=> komend seizoen meer focus en tijdige communicatie 



Voetballen bij Reiger Boys

• Op je eigen niveau

• Sportief

• Samen

• Zuinig op kleding en materialen

• Betrokken bij de club



Waar gaan we nog mee aan de slag

• cultuur binnen Reiger Boys

• klankbordgroep

• wie is de Reiger Boys speler?

• wat verwacht de speler van Reiger Boys?

• hoe krijgen we meer betrokken vrijwilligers?



Waar gaan we nog mee aan de slag

• filmpje maken: wat is Reiger Boys

• vrijwilligers zichtbaar meer waarderen

• aantrekken extra vrijwilligers, of anders nood gedwongen
extern invullen en impact vaststellen



Jaarplanning activiteiten

• vaste activiteiten volgens kalender

• toernooien: Stefanie van der Gragttoernooi en jeugdtoernooi 

• activiteiten commissie: per lichting een
activiteitencoördinator



Jaarplanning activiteiten

Sinterklaas

Oliebollentoernooi / Bart Blok toernooi

Strandtraining

Jeugd BBQ

Slotdag kabouters

Kampioenenbal

Voetbaldagen

Jantje Beton/Grote Club Actie/Opschoondag Mc Donalds

Toernooien

Wil je helpen? Meld je dan bij de coördinator!



Vrijwilligerswerk doen?

Samen sportief voetballen

• Netwerken

• Bijdrage leveren voor de kinderen

• Vrijwilligersbijdrage terug

• Gezellig 

• Vele handen..

• Vooral voor de kantine zoeken we enthousiaste vrijwilligers!!!

Er ligt een lijst met mogelijkheden.



Ontvangstdienst

Het centrale punt op zaterdag!

• Ontvangen teams en scheidsrechters

• Verzorgen limonade / thee

• Openen / afsluiten kleedkamers

• 3 tijdsloten (08:00 – 11:00 / 11:00 – 14:00 / 14:00 – 17:00)

• Per team vervullen 3 ouders de ontvangstdienst

• Vanaf O19 vervullen 3 spelers de ontvangstdienst

• Ruilen? ➔ Zelf regelen (en doorgeven!)

• Bericht in voetbal.nl app, e-mail en website

Meer info op website: 
https://www.reigerboys.nl/wedstrijden/invulling-ontvangstdienst

https://www.reigerboys.nl/wedstrijden/invulling-ontvangstdienst


Scheidsrechters

• Reiger Boys zoekt nog vrijwilligers om de 
scheidsrechtersorganisatie te versterken

• Geen scheidsrechter? ➔ zelf fluiten

• Er zijn jacks besteld voor 
spelbegeleiders en 
pupillenscheidsrechters zodat 
deze beter herkenbaar worden.



Jeugdbeleid

• Technisch Jeugdplan 2019-2023

- Vernieuwd jeugdplan

- Taakomschrijvingen

- Doelstellingen

- Selectiebeleid & planning scouting (Q4, Q1, Q2)

- Trainingen/wedstrijden

- Gedrag (ouders)

• Plan wordt komende week gecommuniceerd via de
bekende interne kanalen naar alle Reiger Boys leden en/of 
betrokkenen.

• Voor vragen hieromtrent kunt u mailen naar: 
djvbarneveld74@gmail.com



Spelervolgsysteem Talento



Spelervolgsysteem Talento

Waarom een spelervolgsysteem?
- Gestart in 2017 binnen Reiger Boys
- Ontwikkelingen speler/speelster kunnen volgen
- Tool m.b.t. indeling volgend seizoen (dus voor trainers)
- Afspraken POP gesprekken vastleggen
- Statistieken speler/team

Voor wie?

• Trainers / Coaches

• Begeleiders / teammanagers

• Interne scouting



Spelervolgsysteem Talento

Hoe?
Aanvragen inlog per mail:
scouting@reigerboys.nl

Gegevens invoer kan via de site:
https://voetbal.talentosport.nl/

Of via de Talento app op de smartphone zowel android als iOS
Hiermee kan een coach/begeleider langs het veld invoeren

Welke info is daarvoor nodig?
Naam trainer(s) of begeleider(s)
Geldig emailadres (vanwege activatielink)
Welk team
Welke rol aanvrager





Sponsorcommissie

Mogelijkheden tot sponsoren:

• Het sponsoren van het team van uw 

dochter of zoon.

• Advertentie op de schermen in 

kantine en bij kleedkamers.

• Bord langs het hoofdveld.

• Logo op deur van kleedkamer(s).

• Pakket op maat.

Interesse? 

Mail naar sponsoring@reigerboys.nl 



Teamafspraken maken

▪ Rol ouders

▪ Kleding: wastas

▪ Zuinig zijn op kleding en materialen en het complex

▪ Trainingen: hoe laat aanwezig, omgang met elkaar

▪ Wedstrijden: hoe en waar verzamelen, rijden, fluiten en vlaggen

▪ Spelregels

▪ Voetbal.nl app

▪ Toernooien regelen

▪ Foto maken voor Voetbal.nl (v.a. O13) vóór 1 november



Vragen?


