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De Ster
Voetbalclub van Stein

Bij RKSV De Ster voelt
iedereen zich thuis en
welkom. Voetbal is op ieders
niveau mogelijk
Onze vereniging
respecteert en faciliteert
alle leden en vrijwilligers.
Waar mogelijk
stimuleren we
prestatieve benadering
van onze (jeugd)teams.
De recreatieve
sportbeoefening is even
belangrijk als de prestatieve.

Onze vereniging is financieel gezond. De
beschikbare middelen worden verdeeld,
zodat we de doelstellingen van de
vereniging in brede zin kunnen nastreven

Onze vereniging zoekt
samenwerking met
andere clubs om ambities
te kunnen bereiken

Het eerste elftal is als
uithangbord van de club van
evident belang. Zo hoog mogelijk
spelen met een herkenbaar elftal

Ons sportpark is veilig en biedt alle leden
de mogelijkheid te voetballen, gezellig
samen te zijn en activiteiten te ontplooien

RKSV De Ster is een
inclusieve vereniging
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Uitdieping Beleids visie - senioren
Eerste elftal is uithangbord en speelt structureel eerste klasse. Budgetplafond ligt
vast voor periode 2020-2024 ; er worden geen onverantwoorde dingen gedaan.
Inkomsten door entree, kantine en sponsoring liggen hoger dan kosten. Dagelijks
Bestuur draagt verantwoording.
2e elftal dient als opleidingsteam en bevat daarom veelal spelers in leeftijd 17-20
jaar. Het 2e elftal traint samen met het eerste elftal. Trainer 2 e elftal is nadrukkelijk
betrokken bij technische staf. Incidenteel speelt een JO23.
Recreatieve senioren teams zijn evenzeer belangrijk. De club faciliteert kleding en
sponsoring en stelt budget beschikbaar t.b.v. activiteiten en feestelijkheden.
Onderlinge samenhang tussen seniorenteams wordt gestimuleerd. In 2021 start De
Ster met een initiatief 7x7 35+
Voetballende Dames vormen eveneens een fundament van de vereniging.
De Ster wil uiterlijk in 2022 met meerdere teams aan verschillende competities
Het een
eerstebelangrijke
elftal is als enabler
deelnemen. Samenwerking met andere clubs wordt als
uithangbord van de club van
gezien.

evident belang. Zo hoog mogelijk
spelen met een
herkenbaar
Veteranen voetbal en Wandelvoetbal zijn uithangborden
voor
De Ster elftal
als inclusieve

vereniging. Voetbal is op ieders niveau mogelijk. De club wil graag initiatief met GRKSV De Ster is een
Onssamen
sportparkmet
is veilig
en biedt
alle leden
voetbal opstarten, eventueel
andere
clubs.
inclusieve vereniging
de mogelijkheid te voetballen, gezellig
samen te zijn en activiteiten te ontplooien

Uitdieping Beleids visie - Jeugd
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De vereniging kan op eigen kracht geen kwalitatieve jeugdafdeling meer voeren. Er zijn
te weinig jeugdleden om in iedere categorie meer dan twee teams samen te stellen. Op
grond van demografische ontwikkelingen zal dit niet veranderen. De vereniging moet
daarom aansluiting zoeken bij andere clubs. Ten laatste in 2022.
De club zal goede en minder goede “lichtingen” verwelkomen. Hoewel er voldoende
individueel talent beschikbaar is/komt is het zaak om de recreatieve en minder
bedeelde spelertjes evenveel aandacht en speelminuten te geven op een passend
niveau. Dat maakt de team-indeling tot een belangrijk en ingewikkeld proces waar
duidelijke regels voor worden opgesteld. zie bijlage II.
Met het oog op ambities bij dames senioren zal de club meisjes voetbal stimuleren.
Werving van meiden (die er wel zijn maar vaak voor een andere sport kiezen) is daarbij
een speerpunt. Er wordt evenwel geen apart meidenteam gevormd. Meisjes spelen tot
de leeftijd van 14 jaar mee met de jongens met 1 jaar dispensatie.(vanaf MO-9)
Het eerste elftal
is als
Trainers en begeleiders krijgen vanuit de club de mogelijkheid
cursussen
en opleiding te
uithangbord van de club van
volgen. De vereniging stelt een HJO aan om de kaderleden
technisch te ondersteunen.
evident belang. Zo hoog mogelijk
Tevens wordt applicaties en trainingsstof beter toegankelijk
spelen met eengemaakt.
herkenbaar elftal

De Ster schrijft geen JO19,18 en JO16 team in. Door het geringRKSV
aantal
spelers
De Ster
is een is de JO17
de hoogstspelende categorie. Ervaring leert dat het vervroegdinclusieve
doorschuiven
van 17
vereniging
jarige spelers tot een betere fysieke ontwikkeling en aansluiting bij de senioren tak leidt.
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Bijlage II : indelingsregels seizoen 2020-2021
Het indelen van spelertjes en trainers is een ingewikkeld proces omdat er vaak
tegenstrijdige belangen en ambities bestaan. Daarom worden er een aantal basis
regels opgesteld.
Vanaf de JO11 (half veld) wordt in principe prestatief geselecteerd. De beste spelers
spelen in het hoogste team. Door een tekort aan spelers is dit echter niet in iedere
categorie haalbaar.
Indelingen worden regelmatig besproken en kunnen gewijzigd maar worden pas bij
de start van het seizoen (in september en in januari) definitief gemaakt. De
indelingen worden door coördinatoren en HJO voorbereid en op genoemde
tijdstippen door DB geaccordeerd. Trainers hebben een adviserende rol maar zijn –
om belangenverstrengeling te voorkomen – niet beslissingsbevoegd.
Samenstelling van teams wordt op genoemde tijdstippen aangepast. Als gevolg van
tussentijdse inschrijvingen, geboekte progressie en doorstroming naar grotere
teams zal de samenstelling ieder half jaar wijzigen.
Het aanstellen van trainers en begeleiders valt onder de verantwoording van het DB,
waarbij HJO en Coordinatoren een adviserende rol hebben. Vanaf Categorie JO13 is
RKSV De Ster is een
er budget om trainers een gepaste maandelijkse vrijwilligersvergoeding
uit te keren.
inclusieve vereniging

Beleidsvisie 2020 - 2024
Bijlage II : indelingsregels seizoen 2020-2021
Overzicht aantal spelers per team

Indien het aantal spelers onvoldoende of overmatig is (a.g.v. nieuwe inschrijvingen)
De Ster
zullen coördinatoren oplossingen voordragen en terugkoppelen aan RKSV
bestuur
enis een
inclusieve vereniging
ledenadministratie
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Bijlage III : Organisatie 2020-2021

RKSV De Ster is een
inclusieve vereniging

