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1 Visie en ambities  
 

1.1. Inleiding  
In dit stuk wordt het floorball technisch beleid van UFC Groningen beschreven. Het floorball 
technisch beleid komt vooruit de visie van UFC Groningen en biedt een leidraad voor de floorball 
technische activiteiten, teamindelingen, selectiebeleid, trainingsopzet en begeleiding van trainers en 
coaches. Het beleidsplan is gesplitst in 3 lijnen:  

• Pupillen (F, E en D)  

• Junioren (C t/m A)  

• Senioren (Heren en Dames)  
 

1.2. Missie en Visie  
UFC Groningen is een vereniging met een familiair karakter die de mogelijkheden biedt floorball te 
beoefenen in de regio rond Groningen op zowel reactief als prestatiegericht voor jong en oud. We 
dragen bij aan de sportieve, gezonde en sociale vorming van de jeugd. Een vereniging die ook 
maatschappelijke en sociale verantwoordelijk neemt. We staan open voor iedereen; met een 
sportieve en respectvolle opstelling naar onze leden, ouders en begeleiders. 
 
UFC Groningen is laagdrempelig, een vereniging voor en door leden. Op sportief gebied hebben we 
goede balans tussen recreatie en prestatie. Een vereniging waarbij ieder lid veilig kan floorballen. 
Ieder lid moet het gevoel hebben dat hij een gewaardeerd lid is van UFC Groningen en dat hij/zij de 
sportieve ambitie en gezelligheid vindt waar hij/zij naar op zoek is. 
 
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor het technisch beleid: 

• Maximaal speelplezier voor individuele leden. 

• Elk jeugdlid wordt bij voorkeur op basis van leeftijd geplaatst in zijn /haar leeftijdscategorie 
volgens de normen van de NeFUB. Peildatum voor leeftijdscategorie is leeftijd op 1 oktober. 

• Aandacht voor sportiviteit en respect van onze leden, ouders en begeleiders, zowel binnen 
UFC Groningen als naar andere verenigingen. 

• Aandacht voor de sociale, motorische en floorballtechnische ontwikkeling van jeugd.  

• Ruimte voor eigen initiatief voor nieuwe (floorball) activiteiten passend binnen de visie van 
UFC Groningen.  

 

1.3. Ambities  
• Dames 1: seizoen 2016-2017 stabiel in eredivisie, op langere termijn strijden om het 

landskampioenschap. 

• Een 2dedamesteam in het seizoen 2017-2018. 

• Heren 1: seizoen 2016-2017 stabiel in eerste divisie, op langere termijn promotie naar 
eredivisie. 

• Heren 2: seizoen 2016-2017 gericht op ontwikkeling en groei. Waarbij met name aandacht is 
voor de overgang van junioren naar de senioren.   

• Het doel van het jeugdbeleid is om te komen tot een hoger floorball niveau van de gehele 
jeugd en verbetering van de trainers/trainingen en van het coachen. 
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2. Algemene zaken 
Het TC beleid is gesplitst naar 3 lijnen welke in de volgende hoofdstukken nader worden toegelicht. 
In dit hoofdstuk worden algemene zaken beschreven die lijn overstijgend zijn. Voor de indeling van 
leden in houden we de volgende categorieën aan:  

• F-pupillen:  voor 1 oktober nog geen 8 jaar  

• E-pupillen:  voor 1 oktober nog geen 10 jaar  

• D-pupillen:  voor 1 oktober nog geen 12 jaar  

• C-junioren:  voor 1 oktober nog geen 14 jaar 

• B-junioren:  voor 1 oktober nog geen 16 jaar  

• A-junioren:  voor 1 oktober nog geen 18 jaar  
 

Het is NIET toegestaan door de NEFUB om 18-jarige leden mee te laten spelen met jeugd. Jeugdleden 
vanaf 15 jaar kunnen mee trainen met de senioren. 

 

2.1 Jaarplanning 
Voor de trainingen en wedstrijden gebruiken we de volgende jaarplanning. De senioren trainen van 
halverwege augustus tot en met eind juni. In de kerstvakantie en op feestdagen zijn er geen 
trainingen. Het floorball seizoen wordt onderverdeeld in: 

• voorbereidingsperiode (augustus tot september) 

• wedstrijdperiode 1 (september- december) 

• wedstrijdperiode 2 (januari - april) 

• overgangsperiode (mei-juni) 
 
Het jeugdseizoen loopt van september tot en met mei. In de vakanties zijn er geen jeugdtrainingen. 
Voor de jeugd wordt het trainingsjaar in vier perioden ingedeeld: 

• De eerste periode: september-oktober: tot de herfstvakantie. 

• De tweede periode: november-december: tot de kerstvakantie 

• De derde periode: januari-februari: tot de voorjaarsvakantie. 

• De vierde periode: maart-mei: tot het einde van het seizoen. 

 

2.2 Dispensatie 
UFC Groningen wil elk lid op zijn/haar niveau laten floorballen; dit betekent dat slechts incidenteel 
mogelijk is om in een hogere of lagere leeftijdscategorie te spelen. We hanteren hierbij de volgende 
regels:  

• Leden spelen in de leeftijdscategorieën volgens de NeFUB.  

• Kinderen op basisschool (pupillen) die in een klas hoger (vervroegd doorgestroomd) of klas lager 
zitten (klas gedoubleerd)mogen in hogere of lagere leeftijdscategorie spelen met in achtneming 
van (dispensatie)regels van de NeFUB.  

 
In de volgende uitzonderingssituaties kan de TC van bovenstaande afwijken:  

• om iedereen te kunnen plaatsen en teams vol te krijgen kan met in achtneming van 
dispensatieregels van NeFUB worden geschoven.  

• In hogere leeftijdscategorie indien lid qua floorball niveau ver boven leeftijdsgenoten uitsteekt.  

• In hogere leeftijdscategorie indien lid uitkomt voor een nationaal team.  

• In lagere leeftijdscategorie vanwege is motorische of sociale achterstand. Per team mag er 
maximaal 1 kind per categorie met dispensatie spelen in een lager team. Hiervoor moet 
dispensatie bij de NeFUB worden aangevraagd.  

• TC kan ook besluit nemen als lid qua floorball niveau boven zijn team uitsteekt om dit  
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lid regelmatig in hogere leeftijdscategorie te laten wennen door te laten meetrainen bij en 
invallen in team van hogere leeftijdscategorie. Volgens de regels van de NeFUB  is spelen in een 
hogere leeftijdscategorie is altijd toegestaan. Hiervoor hoeft geen dispensatie te worden 
aangevraagd.  

 

2.3  Wedstrijden 
• Alle teams spelen in het clubtenue van UFC Groningen. De voorwaarden zijn beschreven in 

het huishoudelijk reglement van UFC Groningen. 

• Een lid kan/mag meer dan één wedstrijd spelen (per speeldag) als dit niet ten koste gaat van  
het team waarbij lid is ingedeeld.  

• Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen. Niet op komen dagen 
betekent een door de NeFUB opgelegde boete (door het team zelf te betalen), een verloren 
wedstrijd en 3 wedstrijdpunten in mindering. 

• Afzeggen voor een wedstrijd doe je altijd telefonisch bij je teambegeleider / aanvoerder voor 
woensdag. De teambegeleider / aanvoerder regelt invallers indien nodig. Floorball is een 
teamsport, je meldt alleen af als het echt niet anders kan. 

• De zaal en de kleedkamers worden netjes achtergelaten.  

• Beslissingen van de scheidsrechters worden niet in twijfel getrokken.  

• Door leden wordt absoluut geen commentaar op de scheidsrechters gegeven en grof 
taalgebruik wordt niet geaccepteerd.  

• Aan het einde van de wedstrijd bedanken de spelers hun tegenstanders door ze een hand te 
geven. 

• De teambegeleider / aanvoerder geeft de scheidsrechters een hand om te bedanken. 
 
Ouders en toeschouwers 
De betrokkenheid van ouders toeschouwers wordt zeer gewaardeerd, maar dient bij het positief 
aanmoedigen en complimenten te blijven. Een paar vuistregels voor ouders/toeschouwers: 

• Geen commentaar leveren op de scheidsrechters. 

• Geen bemoeienis met de taken van de coaches. 

• Alleen aanmoedigende uitingen en complimenten richting de spelers.  
 
Wisselbeleid  
We willen graag dat iedereen met plezier speelt. We hanteren de volgende uitgangspunten.  

• Ieder lid heeft op recht gelijke speeltijd ongeacht speelsterkte. 

• Redenen waarbij het wel toegestaan is niet evenredig te wisselen zijn: 
1. Een gebrek aan inzet, niet of te weinig trainen en te laat komen; 
2. Ontoelaatbaar gedrag van een speler (vaak ook zelfbescherming); 
3. Het (bewust) niet uitvoeren van opdrachten van de coach. 
4. Een beslissende wedstrijd in de heren of damescompetitie. 

 
De coaches van de prestatie en selectieteams hebben meer ruimte om op basis van een speelsterkte 
te wisselen en de sterkste spelers niet te wisselen. Zowel in de jeugd als senioren geldt dat elke 
selectiespeler minimaal één periode van de wedstrijd speelt.  
 
Uiteraard moeten coaches, teambegeleiders en aanvoerders gewetensvol om gaan met dit 
wisselbeleid. De TC zal toezien op het naleven van het wisselbeleid en zal waar nodig tegen het niet 
juist toepassen van het beleid optreden. 
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2.4 Materiaal  
Goed materiaal is belangrijk voor de ontwikkeling van spelers en voor het veilig spelen van floorball. 
UFC Groningen heeft een aantal leensticks beschikbaar maar we stimuleren dat leden een eigen stick 
aanschaffen. Pupillen mogen één seizoen een stick lenen. Junioren en senioren mogen een half 
seizoen een stick lenen. Daarna moeten zij een eigen stick aanschaffen. 
 
Beschermbril 
Floorball is een veilige sport er zijn relatief weinig blessures. Een beschermbril is bij UFC Groningen 
niet verplicht maar wordt wel aangeraden. Met een beschermbril kan worden voorkomen dat er 
blijvende schade wordt veroorzaakt door een bal of stick in het oog.  
 
Keepers 
Keepers vervullen een belangrijke rol in een team, de kosten voor keepers materiaal zijn echter 
behoorlijk hoog dat niet gevraagd kan worden aan keepers om hun eigen materiaal aan te schaffen. 
Daarom krijgt elk team een eigen keeperspak in beheer met uitzondering van de E en F jeugd omdat 
deze teams nog zonder keeper spelen.  
 

 Broek Shirt Helm handschoenen Bodyprotector Kniebeschermers Toque 

E en F        

D X X X X    

C en B X X X X X X X 

Senioren X X X X X X X 

 

• Teams/keepers moeten zorgvuldig om gaan met keepersmateriaal voor een duurzaam 
gebruik. Beschadiging door onzorgvuldig gebruik komt voor rekening van het team. 

• Teams/keepers moeten zelf zorgen dat de pakken worden gewassen (volgens de 
wasvoorschriften). 

• Een team krijgt een eigen tas met keeperspak, onderling kan niet worden geruild.  

• Het keeperspak van D teams bestaat uit een shirt met padding en broek met padding, 
daardoor zijn een bodyprotector, kniebeschermers en toque niet nodig. Dit heeft als 
voordeel dat jonge kinderen snel en zelfstandig een pak kunnen aantrekken.  

 

2.5 Nieuwe leden 
Aspirant leden mogen 4x meetrainen voordat zij besluiten om lid te worden van UFC Groningen. 
Daarna moeten ze zich aanmelden bij de ledenadministratie. Nieuwe aanmeldingen worden door de 
ledenadministratie doorgeven aan de technische commissie en jeugdcoördinator.  
 
Kinderen kunnen zich vanaf 6 jaar aanmelden als lid. Het streven is om nieuwe kinderen snel in een 
team te plaatsen. De voorkeur heeft het wel om kinderen eerst één periode te laten meetrainen. 
Zodat ze de spelregels leren en wat basis technische vaardigheden op doen en zodoende veilig 
competitie kunnen spelen. 
 
De TC bepaalt in overleg met trainer en coach in welk team een lid zal meespelen. Voor jeugdleden 
geldt indien er geen uitzicht is op plaatsing in een geschikt team, deze op een reservelijst worden 
geplaats. In de jeugdcompetitie kunnen er halverwege het seizoen nieuwe teams worden 
ingeschreven, zodat dan ook de jeugdleden die op de reservelijst ook competitie kunnen spelen.  
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3.  Pupillen 
Pupillen zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar (basisschool leeftijd). De ontwikkeling 
van de floorball vaardigheid in deze leeftijdscategorieën verloopt van spelen tot spelend leren naar 
oefenend leren. Voor de sportbeleving geldt in deze leeftijdscategorieën dat het floorball primair 
gericht is op spelplezier en veel minder op prestatie. 
Bij de pupillen richten wij ons op het bijbrengen van basisvaardigheden en het leren spelen in 
teamverband. Belangrijke waarden die wij de pupillen daarbij willen bieden zijn sportiviteit, 
samenwerking en veiligheid. Vanaf het allereerste begin zal de club zich richten op een goede 
teamsfeer, sportief en respectvol gedrag op en rond het veld. Doel is kinderen in een plezierige en  
ongedwongen sfeer te leren samenspelen in een team. 
 
Teams van UFC Groningen komen uit in de jeugdcompetitie, District Noord.  

• E en F-jeugd speelt 4 tegen 4 op kleinveld zonder keeper. 

• D-jeugd speelt 3 + 1 tegen 3 +1 op kleinveld met keeper. 
 

3.1  Teamindeling, procedure, bezetting en instromers 
Jeugdleden kunnen competitie spelen vanaf 6 jaar. De TC deelt teams als volgt in: 

• Naar beoordeling van trainer en/of coach 

• Op basis van sociale gronden en evenwichtig naar spelsterkte.  

• Op basis trainingslocatie. Indien er een tekort is kunnen kan er van twee locaties een 
combinatieteam worden gemaakt. Daarbij geldt wel dat het minimale aantal van 2 kinderen 
van 1 locaties. 

• Kinderen die op basis van leeftijd in de C horen te spelen maar nog op de basisschool zitten 
worden in geplaats in de D-categorie. 

• Jongens en meisjes gemengd.  
 
Procedure teamindeling: 

1. Voor de zomervakantie wordt de voorlopige teamindeling gepubliceerd op de website door 
TC.  

2. Na de informatiebijeenkomst, zie 3.3, is de teamindeling definitief.  
 
Voor de teambezetting hanteren we de volgende uitgangspunten: 

• E en F jeugd: minimaal 6 spelers en maximaal 9 

• D jeugd: minimaal 6 spelers en maximaal 8 
 
Instromers (nieuwe leden) 
Het streven is om nieuwe kinderen snel in een team te plaatsen. De voorkeur heeft het wel om 
kinderen eerst één kwartaal te laten meetrainen. Het TC lid pupillen bepaalt in overleg met trainer 
en coach in welk team het nieuw lid kan gaan spelen. Indien er geen ruimte is wordt het kind op de 
reservelijst geplaatst. Er kan halverwege of seizoen een nieuw team worden ingeschreven of er 
ontstaat ruimte binnen de bestaande teams.  
 

3.2 Trainingen 
UFC Groningen biedt voor de pupillen de volgende trainingen: 

• E en F jeugd: 1x per week training van een uur 

• D jeugd: 1x per week training van een uur 
 
De F en E pupillen worden gecombineerd tot één trainingsgroep. Ideale grootte van de 
trainingsgroep is minimaal 9 kinderen en maximaal 15 kinderen. Indien de trainer en/of TC het nodig 
acht en de grootte van de trainingsgroep het toelaat kan een trainingsgroep worden gesplitst. 
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Pupillen trainen in principe met het eigen team. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk na 
toestemming van de TC.  
 

De trainingen voor pupillen worden veelal gegeven door oudere jeugdleden van UFC Groningen, ook 

ouders kunnen hiervoor worden ingezet. In de trainingen staan vooral de motorische ontwikkeling, 

balgevoel, spelplezier en basisvaardigheden voorop. In de bijlage staan welke technische en tactische 

vaardigheden zullen moeten bereikt per categorie.  

3.3 Teambegeleiding en informatiebijeenkomst 
De jeugd coördinator en de TC zullen voor aanvang van het seizoen een voorlichtingsavond houden 
voor ouders van pupillen, waarbij de volgende zaken aan de orde komen:  

• Uitleg omtrent organisatie van UFC Groningen: wie is het aanspreekpunt voor ouders en 
waarvoor binnen UFC Groningen.  

• Trainen / competitie. 

• Technisch floorball beleid (met name wijze van indeling)  

• Teamcoach (rol en wie gaat dit doen)  

• Veiligheid /EHBO  

• Bijdrage van ouders  

• Sportiviteit en respect 
Vanuit deze informatiebijeenkomst zal voor jeugdteams uit ouders een teamcoach worden 
geworven. Indien geen coach wordt gevonden wordt het team teruggetrokken. De betrokken leden 
kunnen dan geen competitie spelen.   
 

3.4 Sporthopper 
De Sporthopper is een belangrijk instrument om nieuwe jeugdleden te werven. Via sporthopper.nl 
kunnen basisschoolleerlingen kennis maken met verschillende sporten. Er zijn 2 perioden waar 
Sporthoppers kun meetrainen, in het najaar na de herfstvakantie en in het voorjaar. De Sporthopper 
is een belangrijk promotiemiddel om nieuwe leden te werven en zoals vereniging te blijven groeien. 
Echter om te voorkomen dat trainingsgroepen worden “overspoeld” worden door sporthoppers 
hanteren we de volgende regels: 

• Maximaal 4 Sporthoppers per trainingsgroep, hierbij wordt rekening gehouden met de maximale 
groepsgrootte. 

• Sporthopper mogen 4x meetrainen. Na deze 4 trainingen kunnen Sporthoppers lid worden. De 
reguliere proeftrainingen of activiteitenladders gelden niet voor Sporthoppers om te voorkomen 
dat kinderen een langere tijd kosteloos kunnen proef trainen.  

• Sporthoppers kunnen geen competitie spelen, tenzij ze lid zijn geworden. 

• Sporthoppers krijgen na afloop een floorball diploma.  
De jeugdcoördinator stemt met de trainers af hoeveel Sporthoppers per periode geplaatst kunnen 

worden.  

 

 

 

 

 



 
 

9 
Technisch beleidsplan UFC Groningen 2016-2018 

4.  Junioren 
De junioren zijn de leeftijdscategorieën vanaf C (12/13 jaar) tot en met de A (17 jaar). Teams van UFC 
Groningen komen uit in de jeugdcompetitie, District Noord. 

• C-jeugd speelt 3 + 1 tegen 3 + 1 op kleinveld met keeper. 

• B jeugd speelt 5 + 1 tegen 5 + 1 op grootveld met keeper. 

• A jeugd speelt 5 + 1 tegen 5 + 1 op grootveld met keeper. 
 

4.1  Teamindeling, procedure, bezetting en instromers 
Ieder team vanaf de C jeugd heeft een aanvoerder die binnen en buiten het veld  
verantwoordelijk is voor de samenhang van het team. 
 
Voor de teambezetting hanteren we de volgende uitgangspunten: 

• C jeugd: minimaal 6 spelers en maximaal 8 

• B jeugd: minimaal 9 spelers en maximaal 16 

• A jeugd: minimaal 9 spelers en maximaal 16  
 
Instromers (nieuwe leden) 
Het streven is om nieuwe junioren snel in een team te plaatsen. De voorkeur heeft het wel om eerst 
één kwartaal mee te trainen alvorens in de competitie mee te doen. Het TC lid Junioren bepaalt in 
overleg met trainer en coach in welk team het nieuw lid kan gaan spelen. Indien er geen ruimte is 
wordt het kind op de reservelijst geplaatst. Er zal gewacht moeten worden tot er ruimte ontstaat 
binnen de bestaande teams.  
 
Een leeftijdscategorie omhoog  
Een speler kan doorgeschoven worden naar een hogere categorie op basis van de volgende 
argumenten:  

• Speler is aantoonbaar de beste van het team of is bewezen beter dan de spelers in het 
hogere team.  

• Speler krijgt geen weerstand meer of heeft geen uitdagingen in wedstrijden, zijn of haar 
ontwikkeling staat stil.  

• Speler mentaal ouder is.  

• Speler geselecteerd is voor een vertegenwoordigend of nationaal team en de (bonds)coach 
stelt dit als voorwaarde (schriftelijk ingediend).  

• Ouders en spelers moeten er mee akkoord gaan als er wordt doorgeschoven, de Technische 
Commissie en Jeugd coördinator hebben een adviserende rol.  

• Als er uit de evaluatie blijkt dat de doorgeschoven speler niet op zijn of haar plek is in de 
‘hogere’ leeftijdscategorie kan de Technische Commissie en/of de Jeugd coördinator 
besluiten de speler terug te plaatsen.  

• De uitgangspunten voor het doorschuiven van spelers worden jaarlijks geëvalueerd.  

 

4.2 Trainingen 
UFC Groningen biedt voor de junioren de volgende trainingen: 

• C jeugd: minimaal 1x per week 1 uur 

• A/B jeugd: minimaal 1x per week 1 uur 
 

4.3 Selectietrainingen 
Het is “verplicht” dat alle selectieteams twee keer in de week trainen. Van selectiespelers wordt 

verwacht dat ze veel en met inzet trainen. Selectiespelers zorgen ervoor dat ze hun huiswerk en 
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andere activiteiten goed plannen, zodat ze twee keer per week kunnen trainen. Teams helpen 

spelers die het thuis of op school moeilijk hebben. 

• Thuissituatie / gezin is nummer 1  

• School of opleiding nummer 2  

• Floorball is nummer 3 

Indien een selectiespeler bovengenoemde niet kan nakomen kan in overleg met de TC en 

trainer/coach besloten worden om deze speler uit de selectie te plaatsen. 

Na overleg met de TC en de trainer/coach kan er afgeweken worden van bovengenoemde 

“verplichting” om twee keer in de week te trainen. 

Jeugdleden met een “schoolsportclub lidmaatschap” kunnen geen selectietrainingen volgen, deze 

leden dienen eerst regulier lid te worden.  

Nederlands Kampioenschap Jeugd 
Aan het eind van seizoen wordt door de NeFUB het NK jeugd georganiseerd. Selectieteams streven 
naar het hoogst haalbare, namelijk landskampioen worden. Deelname is aan het NK is voor selectie 
spelers verplicht.  
Het samenstellen van de teams voor het NK zal door de TC besloten worden in samenwerking met de 
Jeugd Coördinator. 
Vereiste is dat elk team voldoende spelers heeft en een volwassen begeleider die meegaat naar het 
NK. 
 
District trainingen 
De NeFUB organiseert district trainingen voor de selectie jeugd in Nederland. UFC Groningen zal 

altijd streven om de selectiejeugd zo goed mogelijk te informeren en stimuleren om aan deze 

trainingen deel te nemen. 

4.4 Doorstroom naar senioren 
In een vroeg stadium wordt talentvolle A en B jeugd met ambities betrokken bij de Senioren via 
trainingssessies, invalbeurten, oefenwedstrijden etc. Dit met de volgende doelstellingen:  

1. Faciliteren de overgang van jeugd selectiespelers naar Senioren;  
2. Ontwikkeling van het spelniveau (jeugd ontwikkelt zich fysiek, inbreng snelheid, beweging, 

kennismaking andere speelstijlen);  
3. Verbreden teambuilding, aanpassingsvermogen, veldposities, taken;  
4. Ontwikkeling van commitment selectiejeugd naar Senioren.  

De invalbeurten van de A en B jeugd bij de Senioren zijn er om te zorgen dat de jeugd binding krijgt 
met de senioren evenals meer ervaring in het fysieke spel. Binnen de seniorenteams is in principe de 
aanvoerder van het betreffende team verantwoordelijk voor goede begeleiding van de jeugdspeler.  

Jeugdspelers doen alleen mee met seniorenteams als er afstemming heeft plaatsgevonden met de 
coach van het betreffende jeugdteam, de ouders van het betreffende jeugdlid en de trainer/coach 
van het betreffende seniorenteam. In principe wordt er in eerste instantie vanuit A jeugd aangevuld 
bij de seniorenteams. Om de doorstroming van A en B jeugd naar senioren te stimuleren zullen er 
gedurende het seizoen regelmatig mogelijkheden zijn om mee te spelen/trainen met de Senioren. 

Alle (voorgenomen) afwijkingen op het voorgaande is slechts toegestaan in samenspraak met de 
Jeugd Coördinator en de Technische Commissie. 
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De beslissing om in een seniorenteam te mogen spelen ligt primair bij de Technische Commissie, in 
samenspraak met trainers, aanvoerders en coaches van de betreffende seniorenteams. Een speler 
mag altijd weigeren om hier gehoor aan te geven, indien zij of hij nog niet de officiële 
seniorenleeftijd heeft bereikt, of indien hij of zij op basis van zijn of haar leeftijd volgens de 
leeftijdsindeling van de NeFUB nog in de jeugd hoort te spelen. In dat geval zal de Technische 
Commissie deze beslissing altijd honoreren.  

Echter, een jeugdspeler die - op basis van zijn of haar floorball vaardigheden - in de selectie van een 
seniorenteam wordt gevraagd, heeft zelf de vrijheid van keuze. Wanneer men aan het begin van het 
seizoen kiest voor een seniorenteam, kan er niet meer gespeeld worden in een jeugdteam.  
Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen gevraagd wordt om mee te spelen bij de senioren mag 
een speler dit accepteren. Echter ligt de primaire verplichting van het jeugdlid bij het jeugdteam. De 
jeugdspeler is verplicht om zijn of haar seizoen bij de jeugd af te maken naast het meespelen bij de 
senioren. 
Indien een speler een keuze kan maken tussen jeugd of senioren, dan is de persoonlijke keuze van 
die speler bindend en zal altijd door de Technische Commissie worden gehonoreerd.  

Het is van belang om de overgang van de junioren naar de senioren goed te laten verlopen. De 
Technische Commissie en Jeugd Coördinator zullen gezamenlijk in het laatste jaar van een junior, of 
eerder, kijken naar zijn/haar kwaliteiten en capaciteiten voor senioren. Met de aanvoerder van het 
betreffende seniorenteam wordt een goed contact onderhouden over eventuele nieuwkomers 
volgend jaar.  

De A/B spelers worden tijdens het seizoen reeds voorbereid op de overstap naar de senioren. Ze 
worden hiervoor actief gevolgd door de Technische Commissie waarbij de A/B spelers de 
gelegenheid krijgen om in te vallen bij de senioren en op deze wijze kennismaken met hun 
toekomstige medespelers.  

 

5.  Senioren 
 

5.1 Prestatie en ontwikkeling 

Doelstellingen prestatiehockey: verwezenlijking sportieve ambities, visitekaartje en imago van UFC 
Groningen vergroten, aantrekkingskracht sponsors, voorbeeldfunctie jeugd.  

Doelstellingen recreatiehockey/breedtehockey: invulling van sportieve functies en ambities op binnen 
sociale context, iedereen doet mee op zijn eigen niveau, gezelligheid en plezier, voorbeeldfunctie 
voor de jeugd.  

Samenstelling van de prestatieteams geschiedt op basis van een selectieprocedure en in overleg met 
trainer/coach .  
Voor recreatieve teams spelen voornamelijk sociale gronden een rol. Er zal geen selectie 
plaatsvinden. Iedereen kan deelnemen aan recreatieve teams. De recreatieve teams zullen in het 
teken staan van opleiding en introductie voor nieuwe leden die qua vaardigheden en volwassenheid 
in aanmerking kunnen komen om mee te trainen met senioren. 
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5.2  Nationaal Heren & Damesteam 
 
UFC Groningen biedt Nationaal team spelers/speelsters graag extra mogelijkheden tot ontwikkeling. 
Hierin kan in overleg tot een overeenkomst gekomen worden om ervoor zorg te dragen dat de 
spelers/speelsters continu voorzien zijn van sportieve uitdaging binnen de vereniging. 
 

5.3 Teamindeling 

Prestatieteams zijn Heren 1 en Dames 1. Deelname aan prestatieteams vergt van veel van de spelers; 
ambitie, toewijding aan een trainingsintensiteit en (gezonde) levenswijze. Voorafgaand het seizoen 
worden er teamafspraken gemaakt waaraan alle spelers/speelsters zich dienen te houden. Het is zijn 
of haar eigen verantwoordelijk om de afspraken te honoreren en verantwoordelijkheid te nemen. In 
overleg met de coach en trainer kan er afgeweken worden van gemaakte afspraken.  

Wanneer er meer dan 2 seniorenteams zijn in de dames- of kan het tweede team ook een 
selectieteam worden. In dit geval is het tweede team het hoogst spelende team in de lagere divisie 
en moet genoeg uitstraling hebben om aantrekkelijk te zijn voor de goede jeugdspelers die nog geen 
invalmogelijkheden hebben in het eerste team. Bovendien zal het tweede team een directe 
uitwisseling kennen met het eerste team, enerzijds doordat spelers uit het tweede team – indien 
nodig en gewenst – kunnen invallen in het eerste team, anderzijds door te dienen als opvangteam 
voor spelers uit het eerste team die – bijvoorbeeld als gevolg van een blessure – weer wedstrijdritme 
moeten opdoen. Selectie en invulling van de 2e tweede teams zullen worden ingevuld door de TC in 
overleg met de trainer/coach. Indien het tweede team een selectieteam is, moet de ambitie zijn om 
zo hoog mogelijk te gaan spelen. Heren 1 en Dames 1 zullen in principe in eerste instantie invallers 
uit de seniorenlijn moeten vragen. Als dat niet kan mogen er invallers uit jeugd worden gevraagd.  

Voor de overige teams geldt dat deze in principe zullen bestaan uit teams die op sociale gronden zijn 
samengesteld. De aanvoerders of coaches zullen ieder jaar uiterlijk begin juni hun wensen kenbaar 
maken bij de betreffende coördinator in de TC. Deze lijnverantwoordelijke binnen de TC maakt een 
voorlopige teamindeling die formeel bekrachtigd dient te worden door het hoofd TC. Nieuwe leden 
worden altijd via de TC ingedeeld. De (sportieve) inspanningsverplichtingen bestaan ook voor de 
recreatieve teams (het blijft tenslotte een teamsport). Trainings- en andere faciliteiten zijn voor hen 
aanbevolen maar niet verplicht.  

Aanvoerders 

• Aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van alle spelers van hun team en moeten 
er voor zorgen dat wissels van hun teams correct worden uitgevoerd.  

• Aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de teambegeleiders van hun team 
tijdens een wedstrijd.  

• Aanvoerders dragen namens hun vereniging verantwoordelijkheid voor de correcte invulling 
en afhandeling van het wedstrijdformulier.  

• Aanvoerders dragen verantwoordelijkheid voor het juiste aantal benodigde spelers tijdens 
een competitie wedstrijd, indien er te weinig spelers zijn dient de aanvoerder dit tijdig aan te 
geven bij de NeFUB en in overleg met de tegenstander tot een oplossing te komen. 

Als er meerdere seniorenteams zijn zal er selectie plaatsvinden.  
 
Selectiebeleid 

• Aan het eind van ieder seizoen worden de voorlopige teams samengesteld in samenwerking 
met de trainers en coaches.  

• Indien er in een leeftijdscategorie meerdere teams gevormd kunnen worden, wordt er door 
de TC geselecteerd in overleg met de trainers en coaches.  



 
 

13 
Technisch beleidsplan UFC Groningen 2016-2018 

• Waarbij naast floorball technische vaardigheden en tactisch inzicht, sociale vaardigheden, 
motivatie en mentaliteit een belangrijke rol speelt.  

 
Eredivisie / Eerste Divisie 
 
Doelstelling Dames  
Indien er sprake is van een dames senioren team in de Eredivisie is ten allen tijde de doelstelling om 
een top 5 positie te behalen. 
 
Doelstelling Heren 
Indien er sprake is van een heren senioren team in de Eerste Divisie is ten allen tijde de doelstelling 
om een top 5 positie te behalen. 
 
Selectie 

• Indien er sprake is van een speler overschot binnen een seniorenteam zal er gekeken worden 
naar de volgens de NeFUB geldende leeftijdsgrenzen. Op basis van deze grenzen en op basis 
van technische vaardigheden zal selectie plaatsvinden. Dit houdt in dat een jeugdlid 
teruggeplaatst kan worden in een jeugd team. 

• Indien er sprake is van een keeper overschot binnen een senioren team zal er gekeken 
worden naar de selectie voor een 1ste en 2e keeper. Deze selectie vindt plaats op basis van 
competitie ervaring, technische vaardigheden en al dan niet onderdeel zijn van een 
Nationale Selectie. De 1ste keeper speelt in principe alle wedstrijden, tenzij deze afwezig is, 
geblesseerd of wanneer de coach anders besluit. Een 2e keeper staat naast het veld stand-by 
om in te vallen wanneer het nodig is.   

• UFC Groningen streeft ernaar om per team een 2e keeper te normaliseren. Via deze weg is er 
ruimte voor jonge keepers om ervaring op te doen bij de senioren. Daarnaast is het een 
leerproces voor een jonge keeper hoe om te gaan met het zitten op de bank en te prikkelen 
om beter te worden. Bijkomend voordeel van twee keepers per team is dat de 1ste keeper 
gedwongen wordt om zich te blijven ontwikkelen om deze positie te behouden.  

 
Voorlopige teamindeling wordt aan het eind van het seizoen gepubliceerd.  
De definitieve indeling wordt bij de start van het seizoen bekend gemaakt.  
 

5.3 Trainingen 
 
Dames 1: minimaal 1x per week 1,5 uur   
Heren 1: minimaal 1x per week 1,5 uur 
Heren 2: minimaal 1x per week 1,5 uur 
 
Indien mogelijk zal UFC Groningen een tweede training aanbieden. Voor deze training moet een 
toeslag worden betaald. Deze toeslag wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld.  
 
Trainingslidmaatschap 
Voor senioren die niet deelnemen aan de competitie, wordt de mogelijkheid van een 
trainingslidmaatschap geboden.  
Trainingsleden kunnen maximaal drie competitiewedstrijden per seizoen meespelen.  

6. Trainers 
Jeugdtrainers 
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Een jeugdtrainer is in principe minimaal twee jaar ouder dan de teamleden van het team waaraan 

hij/zij training geeft. 

Senioren trainers 
Een senioren trainer dient bij voorkeur op eredivisie niveau gespeeld te hebben.  
 
Elke trainer zal toegang krijgen tot een database met daarin lesplannen, vaardigheden en 
competenties die in per trainingscategorie ingedeeld zijn.  
De trainers zullen 2x per jaar een aparte bijeenkomst hebben waarin ervaringen gedeeld kunnen 
worden en de trainers worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken.  
 

6.1 Taken en verantwoordelijkheden trainers 
Algemeen 

• Trainer is op de hoogte van het Technisch Beleid 

• Trainer denkt actief mee bij (her)indeling van de trainingsgroepen 

• Trainer dient tijdig bij de TC aan te geven wanneer hij of zij assistentie nodig heeft 

• Trainer is verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilig sportklimaat, indien er 
signalen zijn dat dit er niet meer is zal de trainer de TC en de vertrouwenspersoon 
inschakelen 

• Trainer dient een speler op zijn of haar gedrag aan te spreken indien dit nodig is 

• Trainer dient de TC in te schakelen indien er transfers en/of wisselingen binnen teams moet 
plaatsvinden (zowel voor training als voor competitie) 

Training specifiek 

• Bewaken van de lijn in de trainingen: lange termijn doel 

• Voorbereiden van de trainingen: uitwerken van oefeningen 

• Begeleiden van de trainingen: ontvangst van de spelers, begeleiden van de oefeningen, 
verzorgen van een veilige, uitdagende en leuke training 

• Begeleiden van de spelers: individuele feedback, individuele ondersteuning, aandacht voor 
de ‘persoon’, opvang van nieuwe leden 

• Oplossen van problemen/calamiteiten: ruzie/vechtpartijen/pesten, blessures, verwondingen, 
schade aan materiaal, etc. 

• Groepsgevoel: stimuleren van eenheid en saamhorigheid binnen de trainingsgroep 
 

6.2 Opleiding en trainersavonden 
 
Het opleiden van de trainer zal in meerdere fasen plaatsvinden.  
Fase 1 – meelopen met een ervaren trainer 
Fase 2 – assisteren bij een training 
Fase 3 – assistent trainer; zelfstandig training voorbereiden  
Fase 4 – assistent trainer; zelfstandig onderdeel van de training geven 
Fase 5 – assistent trainer; helft van de groep zelfstandig training geven 
Fase 6 – zelfstandig training geven (pupillen) 
Fase 7 – zelfstandig training geven (junioren) 
Fase 8 – zelfstandig training geven (B-jeugd) 
Fase 9 – Volwaardig trainer; klaar voor senioren trainingen 
 
Trainers kunnen hulp inschakelen voor “coaching on the job”. 
Gedurende het seizoen zal de TC verschillende coaching/opleidingsavonden organiseren. 
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6.3 Verklaring Omtrent Gedrag 
 
UFC Groningen vindt het belangrijk dat (jeugd) leden in een veilige omgeving kunnen floorballen. Een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om 
de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. De VOG is een verklaring van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon 
geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen. 
Om deze reden vragen aan al onze trainers van 18 jaar en ouder een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG). Een VOG is twee jaar geldig binnen UFC Groningen na deze periode dient een trainer een 

nieuwe VOG te overleggen. Een VOG is gratis aan te vragen voor vrijwilligers bij sportverenigingen 

www.gratisvog.nl. 

6.4 Beloningsbeleid en budget 
 
UFC Groningen stimuleert (jeugd)leden en ouders om training te geven. UFC Groningen stelt hiervoor 
een vergoeding tegenover, opdat hierbij bepaalde verplichten kunnen worden gelegd (opkomst, zelf 
vervanging regelen bij afwezigheid, volgens van trainingsavonden en contact met teambegeleiders 
en ouders. Naast een vergoeding krijgt een trainer van UFC Groningen trainingspak in bruikleen.  
 
De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur op basis van de ingediende 
trainersbegroting. Per training stelt UFC Groningen vergoeding beschikbaar, indien de training door 
twee trainers wordt geven moet de vergoeding worden gedeeld.  
De vergoeding voor een trainer kan hoger worden als trainer over aantoonbare ervaring en 
kwalificaties beschikt. De TC beoordeelt of een trainer voor een hogere vergoedingen in aanmerking 
komt.  
 
Trainer is ouder dan 18 jaar: 

• standaard vergoeding per   training  XX  

• Ervaren trainers vergoeding per  training   XX 
 
Trainer is 18 jaar of jonger 

• standaardvergoeding per training    XX 

• assistent trainers    vergoeding XX 
   
Vergoedingen worden x per seizoen uitgekeerd nadat:  

• Trainer kan VOG overleggen. 

• Trainer aanwezig is bij minimaal 2 intervisie avonden.  
 

7.  Organisatie en verantwoordelijkheden TC 
 
De Technische Commissie (TC) bestaat bij voorkeur uit 4 personen, een voorzitter en commissieleden 
die bezig houden met pupillen, junioren en senioren. De TC wordt aangestuurd door de voorzitter en 
kan ondersteund worden door de bestuurslid jeugd. Het bestuurslid jeugd maakt geen deel uit van 
de TC. De TC komt circa 5 keer per jaar bijeen, hiervoor wordt een jaarplanning gemaakt.  
 
Taken 

• Opstellen en hanteren van selectiecriteria indeling trainingsgroepen  

• Adviseren van trainers m.b.t. indeling van trainingsgroepen 

• In samenwerking met Commissie Trainingsplan algemene leerlijn opstellen gehele club 

http://www.gratisvog.nl/
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• Verzorgen communicatie (per e-mail) met leden over trainingen, wedstrijden, toernooien 

• Contact met trainers onderhouden over gang van zaken m.b.t. trainingen 

• Aanspreekpunt voor ouders en leden met vragen/klachten/tips m.b.t. training/teamindeling 

• Uitschrijven van Technisch Plan omtrent opleidingsplan scheidsrechters 
 
Verantwoordelijkheden 

• Goed verloop van trainingen, wedstrijden en toernooien door heldere communicatie met 
leden, aanvoerders, trainers en ouders 

• Verantwoordelijk voor de indeling van alle teams in samenwerking met trainers 

• Zaken betreffende jeugd en ouders doorverwijzen naar Jeugd coördinator  

• Aansturing commissie met betrekking tot technische zaken (toekomst) 
 
Benodigde tijd 

• 4x per jaar deelnemen aan bestuursvergadering 

• 5x per jaar vergaderen met trainers 

• 1x per jaar Algemene ledenvergadering 

• Naast vergaderen ongeveer 3 uur per week aan uitvoer van taken 

• Piekmomenten: Geen duidelijke piekmomenten; gehele jaar vinger aan de pols vanwege 
ongoing communicatie met leden en trainers.  

 
 

 
 
 

7.1 Financiële kaders  
In samenspraak met het bestuur heeft TC een eigen budget, dit betreft voornamelijk de kosten voor 
de trainersvergoedingen. Het TC budget bestaat uit: 

• Trainersvergoedingen 

• Cursussen en opleiding 
 

7.2 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden 
De TC heeft als gezamenlijke taak het in dit beleidsplan omschreven beleid uit te voeren, uit te 
dragen en te bewaken. Daarnaast heeft elk TC lid de navolgende specifieke taken en 
verantwoordelijkheden.  
 
Voorzitter Technische Commissie 
Taken: 

Voorzitter TC

Lid TC 

Pupillen

Lid TC 

Junioren

Lid TC 

Senioren

Jeugd Coördinator
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• Voorzitten van TC vergaderingen. 

• Plannen van TC vergaderingen.  

• Afstemming met TC leden.  

• Communicatie met bestuur. 

• Inschrijven van (jeugd)teams bij NeFUB in overleg met betrokken lijn TC lid. 

• Opstellen begroting vergoeding en opleiding trainers samen met penningmeester. 

• Zorg dragen voor VOG trainers. 

• Oplossen van situaties die ontstaan tijdens het seizoen. 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

• Beheren en bewaken van TC budget na goedkeuring bestuur. 

• Het nemen van besluiten indien de vergadering van TC tot verdeeldheid leidt. 

• Corrigerende maatregelen nemen indien het beleid niet juist wordt uitgevoerd.  
  
Lid Technische Commissie Pupillen/Junioren/Senioren 
Taken: 

• Corrigerende maatregelen nemen, binnen de eigen lijn, indien het beleid niet juist wordt 
uitgevoerd. 

• Aanspreekpunt voor trainers binnen eigen lijn. 

• Communicatie met de teams/ouders eigen lijn. 

• Dispensatie aanvragen indienen NeFUB. 

• Initiëren van verbeteringen. 

• Inschrijven van (nieuwe) spelers bij een team in clubportaal binnen eigen lijn. 
 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
 
Bestuurlid jeugd  
Taken: 

• Communicatie met bestuur. 

• Afstemmen Sporthoppers met trainers.  

• Afstemmen Schoolsport Club 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

• Bestuurslid. 
 

7.3  Communicatiestructuur  
In eerste instantie zijn de trainers/coaches van een team het eerste aanspreekpunt voor ouders en 
spelers. Mocht er iets zijn waar trainer/coach en ouder/speler niet uitkomen of waar een 
trainer/coach geen antwoord op weet, dan is de het lid van de Technische Commissie van de 
betreffende leeftijdscategorie het volgende aanspreekpunt.  

De TC en Jeugd Coördinator organiseren 1 keer per jaar een bijeenkomst/spreekuur waar ouders met 
hun opmerkingen en vragen terecht kunnen. De bedoeling is dat we in deze bijeenkomst zoveel 
mogelijk door een goede en open dialoog aan te gaan verschillen van inzicht tot elkaar weten te 
brengen.  

De TC streeft naar eer en geweten naar een zo eerlijk en transparant mogelijke werkwijze bij het 
nemen van beslissingen binnen onze vereniging. Dit kan leiden tot beslissingen waar ouders het 
wellicht niet altijd mee eens zijn. Wij verzoeken iedereen hierover op open en fatsoenlijke wijze met 
elkaar te spreken. De TC staat hiervoor open en doet haar best zoveel mogelijk rekening te houden 
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met de door leden aangevoerde argumenten en omstandigheden. Iedereen die met een 
onbevredigend gevoel blijft zitten verzoeken wij hierover met het bestuur te communiceren via het 
verantwoordelijke bestuurslid.  

7.4 Slotbepalingen  
• Dit beleid is tot stand gekomen na overleg en goedkeuring van de leden van de TC en het 

bestuur van UFC Groningen. 

• Dit beleidsplan is gecommuniceerd aan alle leden door publicatie op de website van UFC 
Groningen.  

• In alle voorkomende gevallen waarin het beleid niet toereikend is zal de voorzitter van de TC 
in overleg de TC leden een besluit nemen, zo nodig in samenspraak met bestuur. 
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