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2. Beleidsplan SC Purmerland 2013 – 2018
Hierbij treft u het beleidsplan aan van de Sportclub Purmerland( SCP) voor de periode van
seizoenen 2013 - 2018.
Het doel van dit beleidsplan is het weergeven hoe de vereniging opgebouwd is en hoe het
bestuur denkt dat de vereniging de komende vijf jaar geleid moet worden en wat de
voorwaarden zijn om de club als zodanig in stand te houden.
Het geeft ook weer hoe het bestuur gevormd is en op welke gebieden de komende jaren extra
aandacht gevestigd moet worden om de vereniging bestuurlijk te completeren.
3. Inleiding
Medio 1933 werd de vereniging opgericht door een aantal enthousiaste bewoners van de
heerlijkheid Purmerland. Nadat de club op een aantal locaties heeft gespeeld werd in 1953 de
huidige locatie aan de Purmerland 44e te Purmerland betrokken. De sportclub heeft
beschikking over twee gemeentevelden waarvan het eerste veld sinds 2009 een kunstgrasveld
is. De vereniging is een zogenaamde zondagclub. Dit wil zeggen dat de senioren en de A en
de B jeugd op zondag spelen en dat de overige jeugd op zaterdag speelt.
Verder heeft de vereniging de beschikking over een eigen sporthal waar zaalvoetbal getraind
kan worden en waar de teams van het veldvoetbal in kunnen trainen op de momenten dat het
tweede veld is afgekeurd. De sportclub heeft een eigen verenigingsgebouw en heeft de
beschikking over zes volwaardige kleedkamers.
SCP is een sportvereniging met een sterk dorps karakter. Onder de vlag van de
sportvereniging zijn ook en afdeling Zaalvoetbal ondergebracht, heeft de Biljartvereniging
eenmaal per week een wedstrijdavond en oefent de Toneelvereniging eenmaal per week met
een aantal uitvoeringen per jaar.
Dit beleidsstuk heeft alleen betrekking op de voetbalactiviteiten van de SCP.
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4. Visie
Historie
SCP is ontstaan uit een aantal dorpelingen die een gezellige tijd wilden doormaken door en
met onderling een partijtje voetbal te spelen.
Het is het streven van het bestuur om dit dorpse karakter uit te blijven stralen en dat het
plezier in het voetbal altijd moet prevaleren boven het streven naar perfectie en voetballen op
het hoogste niveau. Voor ons staat centraal dat je voetbal met plezier, maar met ambitie. Met
andere woorden: voor ieder wat wils, maar zoals gezegd, niet tot elke prijs. Wij vinden dat dit
goed kan samengaan.
SCP is jarenlang een hele kleine dorpsvereniging geweest met circa 3 seniorenteams en 3-5
junioren- en pupillenteams. De laatste jaren is dit sterk veranderd, wat hierna wordt
toegelicht.
Ontwikkeling
Door de ontwikkeling van de buurgemeenten is er een grote aanwas aan leden ontstaan. Een
van de belangrijkste redenen om naar de SCP over te stappen of om daar te gaan voetballen is
het ongecompliceerde karakter van de club.
Groei is goed voor de vereniging maar het brengt ook risico’s met zich mee.
Het seizoen 2013-2014 is de vereniging begonnen met 21 junioren- en pupillenteams en 5
seniorenteams, een damesteam en een veteranenteam.
Doordat de aanwas van nieuwe jeugdleden zo groot is begint de vereniging tegen het einde
van de groei aan te lopen omdat de velden op de geplande speelmomenten vol zit. Uitbreiden
van speelmomenten is in principe geen optie omdat de club dan geconfronteerd wordt met
openingstijden waarvan het bestuur meent dat hier geen vrijwilligers voor gevraagd mogen
worden..
In de vereniging is ruimte ingericht voor het plaatsen van een meisjesteam in elke
leeftijdscategorie. Door een dreigend ruimtegebrek op de zondag zullen de oudere meisjes
voorlopig allemaal ingedeeld worden als een zaterdagteam.
Gedurende vele jaren was het ledenaantal dusdanig groot dat er per leeftijdscategorie een of
geen teams samengesteld konden worden. Nu is van onder af de teambezetting dusdanig groot
dat er binnen de vereniging een zekere vorm van selectiebeleid ontwikkeld moet worden.
In dit selectiebeleid is het van het allergrootste belang dat de basis van het gedachtegoed van
de vereniging nooit uit het oog verloren wordt.
Zoals aangegeven staat voor ons centraal:
Plezier gaat boven alles
Bij de SCP kun je voetballen voor je plezier, maar ook in een team waarbij je met de wat
betere voetballers komt te voetballen.
Dit laat onverlet, het volgende:
Het plezier in het voetbal moet altijd prevaleren boven het streven naar perfectie en
voetballen op het hoogste niveau. Selectie zal plaats vinden bij de jeugd (1e en 2e team per
lettercategorie) en het eerste en tweede elftal. Voor de selectiecriteria verwijzen wij u naar
hoofdstuk 5 van dit beleidsplan.
Hoog in het vaandel van de Vereniging staat een motto:
Samen sta je sterk en met elkaar beleef je de leukste momenten.
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4.1 Ambitie
Sinds de laatste herinrichting van competitie-indeling door de KNVB speelt SCP in de 5e
klasse. Er is een terugval naar de 6e klasse geweest maar sinds 2009 speelde het 1e team weer
in de 5e klasse.
Einde van het seizoen 2012-2013 is het gelukt om promotie naar de 4e klasse te
bewerkstelligen. Door de groei in aantal en niveau van de jeugd is het streven om binnen de
termijn van dit beleidsplan het spelen in de 4e klasse te handhaven en promotie naar de 3e
klasse te bewerkstelligen. Dit gebeurt door in de gehele jeugd de teams samen te stellen naar
het kunnen van de spelers in selectieteams per leeftijdscategorie en een goede doorstroming te
bewerkstelligen van spelers naar het 1e selectieteam van SC Purmerland.
Gezien de potentie die er nu in de verschillende leeftijdscategorieën aanwezig is moet het
mogelijk zijn om langere tijd het niveau van de 4e klasse te handhaven.
Op termijn moet het mogelijk zijn om promotie naar de 3e klasse na te streven en zelfs te
realiseren.
In het seizoen 2013-2014 is het oude MA1 team gestart als VR1 in de 4e klasse en het is het
streven om binnen 4 jaar de 3e klasse te bereiken.
5. De Vereniging
Onderstaand het overzicht hoe de bestuurlijke laag van SCP georganiseerd is en welke
commissies de komende jaren verder ontwikkeld moeten worden. Er zijn verschillende
commissies die reeds langer bestaan en goed gevormd zijn. Voor het gehele organogram en de
verschillende functies binnen de vereniging verwijzen wij u graag naar de website van de
SCP. Het bestuur van de SC Purmerland is als volgt georganiseerd:
Voorzitter
Secretaris
 Verzorgingscommissie
 communicatiecommissie
Penningmeester
 ledenadministratie
 sponsorcommissie
Jeugdcommissie
Seniorencommissie
 Seniorenraad
 Scheidsrechterscommissie
Kantinecommissie
Algemene Zaken
 Accommodatiecommissie
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Evenementencommissie

Voor alle commissies geld dat zij benodigde investeringen initiëren, budget aanvragen en na
goedkeuring van het hoofdbestuur de plannen zelfstandig uitvoeren. Voor een omschrijving
van de invulling van de taken verwijzen wij naar het Huishoudelijk Reglement SCP
Purmerland.
6. Technisch beleid
De SCP ziet zichzelf als een kleine voetbalvereniging die onder de rook van Purmerend de
laatste jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. In beginsel was de vereniging door
zijn geringe omvang gedwongen om in de onderste regionen van de verschillende KNVB
klassen.
Door uitbreiding van de gemeente Purmerend richting Purmerland is het aantal leden sterk
gegroeid. Hierdoor is het gemiddelde niveau van de verschillende teams vooruit gegaan.
Dit geldt zowel voor alle jeugdteams als het eerste en de overige seniorenteams.
SCP heeft tot aan het eerste jeugdbeleidsplan nooit een visie neergelegd voor de selectie van
de teams. Door het geringe aantal leden waren de teams samengesteld uit spelers van
verschillende leeftijden, en waar mogelijk in een leeftijdscategorie ingedeeld.
Door de groei is er in het beleidsplan vastgelegd hoe de samenstelling van de jeugdteams
plaats vindt.
Hiervoor is er een model ontwikkeld hoe de opbouw van de teamindeling met de
bijbehorende trainers, coaches en coördinatoren per leeftijdscategorie tot stand komt.
Verder is er een scheiding gemaakt in Bovenbouw en Onderbouw van de jeugd met een eigen
coördinator om de jeugdafdeling op het technische vlak bestuurbaar en beheersbaar te houden.
Het beleid van de Sportclub is en blijft er altijd op gericht om de leden het meeste plezier in
het voetbalspel te laten beleven.
Door het hogere niveau van de gemiddelde speler is SCP genoodzaakt om spelers in te delen
naar kunnen en leeftijd. Dit is een wezenlijke wijziging in beleid daar in het verleden de
volgorde omgedraaid was en er in eerste instantie geselecteerd werd op basis van leeftijd en
daarna op kunnen. Doordat de verschillende teams in hogere klassen gaan spelen is het
noodzakelijk geworden om de selectie om te draaien naar kunnen en daarna leeftijd.
Het blijkt in de praktijk dat deze selectie meer bijdraagt bij de vreugde en spelplezier van de
spelers. Toch blijft het plezier in het spel het belangrijkste doel van de vereniging.
Om de doorstroming van de jeugd naar de senioren zo goed mogelijk te laten verlopen, de
spelers in de juiste seniorenteams in te passen en het eerste team zo sterk mogelijk te maken
zonder dat de spelvreugde hierdoor aangetast wordt is er het volgende beleid opgesteld.
6.1 Selectie beleid Senioren – A-junioren
De hoofdtrainer bepaalt selectie van 1e team en 2e team
Medio maart zullen hoofdtrainer en jeugdtrainer een protocol opstellen welke spelers van de
A-junioren in aanmerking komen om opgenomen te worden in de selectie van waaruit het
eerste team dan wel het tweede team samengesteld zal worden. De hoofdtrainer bepaald in
overleg met de jeugdtrainer en de seniorencommissie waar de overige A-junioren in geplaatst
gaan worden.
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Het bestuur wil het derde team inrichten met jongens die niet in aanmerking komen voor de
selectie en die willen blijven voetballen. Dit team kan worden aangevuld met oud-leden van
het derde team of oud-selectiespelers. Op deze manier komt er een goede mengeling tussen
jonge spelers en oudere spelers. Alle spelers die hier niet voor willen kiezen kunnen dit
kenbaar maken en kunnen ingedeeld worden in een van de andere seniorenteams.
Spelers die twee jaar in het derde gespeeld hebben zullen een selectie ondergaan om te
bepalen of zij in het derde kunnen blijven of dat zij ingedeeld gaan worden in andere
seniorenteams.
Spelers die geselecteerd worden voor het eerste of het tweede team zijn ingedeeld in dat team
en kunnen gevraagd worden om in een lager dan wel hoger team mee te spelen.
Als een speler gedurende het seizoen in een lager of een hoger team ingedeeld moet worden,
zal dat besproken worden met de speler voordat de wijziging in gaat.
Als er een speler van een lager team zich dusdanig ontwikkelt dat hij ingedeeld kan worden in
een hoger team dan zal dit eerst met hem besproken worden. Als dit consequenties heeft voor
een speler uit een hoger team zal dat ook eerst besproken worden met de betreffende speler
voordat de wijziging doorgezet wordt.
Natuurlijk staat de wens van de speler om niet hoger te spelen altijd voorop.
Het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur dat de spelers, als senior, ingedeeld zijn in een
team dat hun spelplezier geeft. Voor een speler zal het streven naar het hoogste team
belangrijk zijn maar dan wordt er met de hoofdtrainer en de speler besproken waarom dit niet
kan plaats vinden.
Is een speler het niet eens met de beslissing van de hoofdtrainer en/of het advies van de
jeugdtrainer is er altijd de mogelijkheid voor een beroep. De speler zal dan naar de
coördinator van de senioren moeten gaan en zijn wensen kenbaar maken. De coördinator zal
dan met de hoofdtrainer contact opnemen wat zal volgen in een advies van de coördinator
naar de speler toe. Kan een speler zich hier nog steeds niet in vinden in de genomen beslissing
kan de speler contact zoeken met het dagelijks bestuur die dan een bindende beslissing
nemen.
Hierna staat de speler vrij in de keuze om de beslissing te accepteren of de club te verlaten.
Bij het verlaten van de club blijft de speler verplicht om zijn contributie voor het lopende jaar
te voldoen.
6.2 Technisch jeugdbeleid
De indeling van de jeugd zal in de lagere teams van elke leeftijdscategorie (lettercategorie) in
principe op basis van leeftijd en kunnen plaats vinden. De eerste en tweede teams van de
leeftijdscategorieën zullen bestaan uit geselecteerde spelers waarbij sterk rekening gehouden
zal worden met het niveau en de leeftijd van de spelers. Voor de indeling van de overige
teams zal worden gekeken in welk team de speler het meeste plezier zal beleven in het
voetbalspel.
Medio maart voorafgaand aan het nieuwe seizoen zullen de coördinatoren per
leeftijdscategorie een eerste indeling maken. Deze indeling wordt besproken met bestuurslid
technische zaken jeugd en uiterlijk 1 mei van het jaar valt een besluit en zal vervolgens een
eerste communicatiemoment zijn. Vervolgens zal medio mei ouders moeten aangeven of hun
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kind bij de club wil blijven of niet. In de loop van juni vindt definitieve indeling plaats en
communicatie op site.
Voor een uitgebreide beschrijving van de selectie van de jeugd verwijzen wij u naar het
jeugdbeleidsplan.
7. Accommodatie
Het sportcomplex is gelegen aan de Purmerland 44e te Purmerland, gemeente Landsmeer.
Het bestaat uit een kunstgrasveld en een grasveld. Op beide velden is avondverlichting
aanwezig. Het lichtniveau is voldoende om avondwedstrijden te spelen. Het is echter te laag
om officiële wedstrijden in de A-categorie te spelen.
De velden zijn in eigendom van de Gemeente Landsmeer en de SCP huurt de velden inclusief
de ballenvangers, hekwerk, bestrating, beregeningsinstallatie en de rioolkolken. Het
onderhoud van de velden, inclusief de overige, is bij de huur inbegrepen.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de velden en de trainingsmogelijkheden heeft de
SCP een onderhoudsruimte gebouwd voor de onderhoudsmaterialen voor het veld. De
voetbalmaterialen worden opgeslagen in een tweetal containers die tevens als leslokaal
ingericht zijn. De onderhoudsruimte en de containers zijn in eigendom van de SCP.
De SCP heeft de beschikking over een clubgebouw met een kantine, met toiletvoorzieningen,
een keuken met opslag, zes kleedkamers en een eigen warmwatervoorziening en c.v.
installatie. Ook heeft de SCP beschikking over een sporthal met een sportvloer.
De afdeling Zaalvoetbal maakt wekelijks gebruik van de sporthal.
Wanneer het tweede veld ongeschikt is om gebruik van te maken tijdens de trainingstijden,
kan de trainer besluiten om de trainingen in de sporthal voort te zetten. Het is de regel dat de
groep die aangewezen is om op bepaalde tijden op het tweede veld te trainen altijd voorrang
heeft, om gebruik te maken van de sporthalfaciliteiten, op teams die aangewezen zijn om op
deze tijden op het eerste veld te trainen. Wanneer er geen teams op deze tijden op het tweede
veld ingedeeld zijn, zijn de trainers gerechtigd om van de sporthal gebruik te maken.
Gebruik van de sporthal op de momenten waarop de zaalvoetbal hun normale traing hebben
gaat altijd in overleg met elkaar. De zaalvoetballers zullen in principe opschuiven met hun
aanvangstijden maar zijn hier niet zomaar toe verplicht.
Wanneer zowel het eerste als het tweede veld afgekeurd zijn om te bespelen, dan hebben
teams die het tweede veld toegewezen hebben gekregen altijd voorrang om gebruik te maken
van de sporthal. Als de afkeuringen langere tijd in beslag nemen dan kunnen de teams van het
eerste veld afspraken maken met de trainers die gebruik maken van de sporthal.
Bij meningsverschillen zal het hoofdbestuur beslissen hoe en wie er gebruik gemaakt zal
kunnen worden van de sporthal. Voor gebruik van de sporthal gelden dezelfde gebruiksregels
als die voor de materialen gelden.
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8. Trainingstijden
Het jeugdbestuur maakt een indeling voor het gebruik van de velden voor trainingen
gedurende de week. Dit gaat in nauw overleg met de Seniorencommissie.
De trainers worden geacht de indeling te volgen en niet op eigen gelegenheid op andere tijden
gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten.
Oefenwedstrijden kunnen de coaches of trainers altijd organiseren. Het plannen van de
wedstrijden dient in overleg te gaan met de wedstrijdsecretaris van de jeugd en van de
senioren. Het is de beslissing van de wedstrijdsecretaris of de wedstrijd gespeeld kan worden
en op welke tijd. De oefenwedstrijd moet altijd door de coach gemeld worden aan de
kantinecommissie.
Het protocol “Oefenwedstrijden SCP” is terug te vinden op de website van de SCP of op te
vragen bij de wedstrijdsecretaris.
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