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Plan Jeugdraad 

Voorwoord 

Voor u ligt het plan ‘Jeugdraad’ van basketbalvereniging Peatminers uit Vriezenveen. Dit plan kan als 
onderdeel gezien worden van het beleidsplan van de vereniging. Het plan “Jeugdraad” omschrijft in 
grote lijnen het doel van een Jeugdraad en de opzet van de werkwijze voor de komende jaren. Het 
plan “Jeugdraad” is geen statisch plan. Basketbalvereniging Peatminers is een vereniging die 
continue in ontwikkeling is. Nieuwe ontwikkelingen kunnen zorgen voor aanpassingen of 
aanvullingen. Het plan “Jeugdraad” zal dan ook waar wenselijk en noodzakelijk aangepast worden. In 
het plan “Jeugdraad” staat omschreven hoe basketbalvereniging Peatminers vorm en inhoud geeft 
aan de jeugdraad. 

Basketbalvereniging Peatminers is een club met ambitie; van, voor en door de leden. We willen staan 
voor het bieden van kansen voor iedereen, binnen een sportieve cultuur, zodat iedereen het 
maximale uit zichzelf kan halen. Dit willen we voor de totale organisatie van basketbalvereniging 
Peatminers, waaronder uiteraard ook op basketbaltechnisch gebied, zodat elk team en elk individu 
de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien. Samen willen we ervoor zorgen dat prestatie en plezier 
hand in hand gaan!  
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Keuze Jeugdraad 

In het jaar 2015 heeft de vereniging een beleidsplan opgesteld. Daarin wordt omschreven waar 
basketbalvereniging Peatminers voor staat, aan welke doelen gewerkt worden en welke activiteiten 
op de planning staan de aankomende jaren. 
Eén activiteit is het opzetten van een jeugdraad binnen de vereniging. Er zijn meerdere redenen om 
een jeugdraad op te zetten.  
Een belangrijk aspect voor een vereniging in ontwikkeling is de betrokkenheid van de leden (en 
vrijwilligers). Wanneer leden zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van hun team en de 
vereniging zullen ze zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Dit verantwoordelijkheidsgevoel 
komt een goede sfeer ten goede. Dit sluit nauw aan bij de missie en visie van de vereniging. 

Missie en Visie 

Missie: 

Wij als basketbalvereniging Peatminers bieden 
binnen een sportieve cultuur  

voor iedereen de mogelijkheid  
om het maximale uit zichzelf te halen  waarbij 

prestatie en plezier hand in hand gaan.  

Visie: 

Basketbalvereniging Peatminers is een vereniging: 
- waar leden zich kunnen en mogen ontplooien in en om het spel en in en om de vereniging;
- waarbij leden (spelend en niet-spelend) het vanzelfsprekend vinden dat het lidmaatschap

niet alleen rechten, maar ook plichten met zich meebrengt;
- die streeft naar continuïteit met minimaal 100 spelende leden afkomstig uit de regio;
- die streeft naar een evenwichtige opbouw van de vereniging, zowel qua leeftijd als qua

geslacht;
- die financieel gezond is.
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Doelen: 

De doelen die basketbalvereniging Peatminers nastreeft bij de jeugdraad zijn: 
- leden meer te betrekken bij de activiteiten binnen de vereniging en ze

medeverantwoordelijk maken
- leden leren in gesprek te gaan met elkaar en anderen
- leden initiatief leren nemen
- leden leren samenwerken (je hebt elkaars kwaliteiten nodig)
- leden leren respect te hebben voor elkaars mening
- leden leren een eigen mening te vormen
- leden een stem geven binnen de vereniging
- de jeugdraad kan stapsgewijs zelfstandig functioneren

Werkwijze: 

Stap 1: 
Aan het begin van het seizoen (of aan het eind van het seizoen) komt er een algemene oproep voor 
alle jeugdleden (U10 – U18) om zich aan te melden voor de jeugdraad. Bij deze oproep zal ook een 
korte uitleg gegeven worden waarom basketbalvereniging Peatminers een jeugdraad belangrijk vindt 
en wat deelname aan de jeugdraad zal inhouden. Leden kunnen zichzelf opgeven, maar kunnen ook 
iemand anders opgeven. Trainers zal gevraagd worden na/voor een training hier aandacht aan te 
besteden. Ook zij kunnen iemand voordragen.  
Vanuit een team kan ook iemand voorgedragen worden. 

Stap 2: 
De betrokken vrijwilligers van de jeugdraad zullen alle opgaven verzamelen. De jeugdraad bestaat uit 
minimaal 4 leden en maximaal 10 leden. De voorkeur gaat uit naar 2 leden uit iedere 
leeftijdscategorie (2 leden uit U10, 2 uit U12, enz.) Een evenredige verhouding tussen jongens en 
meisjes heeft tevens de voorkeur. 
Mochten er meer opgaven zijn dan het maximaal aantal leden voor een jeugdraad, dan zullen de 
betrokken vrijwilligers in overleg met trainers en bestuur beslissen wie het jaar in de jeugdraad kan 
plaatsnemen. 

Stap 3: 
Iedereen binnen de vereniging zal op de hoogte gesteld worden wie de leden van de jeugdraad zijn 
geworden. Nieuwe leden van de jeugdraad worden door de voorzitter van de vereniging beëdigd. 

De bijeenkomsten: 
De bijeenkomsten van de jeugdraad zullen 4/5 keer per jaar plaatsvinden. De voorkeur gaat uit naar 
de woensdagavond. Deze bijeenkomsten kunnen onder trainingstijden plaatsvinden. Wanneer een 
lid niet kan komen, dan meldt dit lid zich af bij de betrokken vrijwilliger. 
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De taken:

• meedenken over de invulling van het beleid van de vereniging (zijn er vanuit de
jeugd zaken die opgepakt kunnen/moeten worden?)

• hulp bieden bij activiteiten van de vereniging (waar wenselijk kan bijvoorbeeld de
activiteitencommissie een beroep doen op de hulp van de jeugdraad)

• zelfstandig een “activiteit” uitvoeren waardoor het beleid van de vereniging
betreffende onderdelen voor de jeugd op een hoger plan kan komen (welke
aanpassingen kunnen er wellicht gedaan worden?)

• de visie/missie van de vereniging uitdragen binnen de vereniging als buiten de
vereniging

Aandachtspunten: 

• de oproep voor (nieuwe) leden voor de jeugdraad kan aan het eind van het seizoen
of aan het begin van het seizoen gedaan worden

• wanneer een commissie een beroep wil doen op de hulp van de jeugdraad moet
duidelijk aangegeven worden wat er van de jeugdraad wordt verwacht. (De
jeugdraad kan een helpende hand zijn; het is niet de bedoeling om de gehele
activiteit uit te voeren)

• de jeugdraad kan tijdens het uitvoeren van een plan andere leden vragen ook te
helpen

• aan het eind van een jaar jeugdraad wordt er met de jeugdraadleden geëvalueerd
over hoe het is gegaan (persoonlijke inzet)

• aan het eind van een jaar jeugdraad wordt er met het bestuur (of afvaardiging van
het bestuur) geëvalueerd over hoe het is gegaan

• een jeugdlid kan zich herkiesbaar stellen
• de jeugdraad is voor leden van de U10 t/m U18

Doelen 2016/2017: 

• maken plan Jeugdraad met goedkeuring bestuur
• binnen de vereniging de jeugdraad kenbaar maken (leden/commissies)
• jeugdraad samenstellen
• J-score uitzetten en speerpunten voor de vereniging opstellen
• hulp bieden bij een activiteit (wanneer er vraag naar is)
• clublied?
• ...
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Voorbeeldbrief ledenwerving 

Vriezenveen,  juli/september 20.. 

Aan de jeugdleden van basketbalvereniging Peatminers (U10-U18), 

Vinden jullie ook dat grote mensen altijd van alles mogen beslissen? Dat is toch zo, of niet? Want wie 
beslist er hoe laat jij naar bed moet? Mag jij zelf weten of je wel of niet naar school gaat? En wie 
bepaalt of er in Vriezenveen een gymzaal of een overdekt zwembad komt?  
Wie gaat daar over? Jij waarschijnlijk niet.. Meestal zijn dat volwassen mensen. Je vader en moeder 
thuis. Mensen in het gemeentehuis beslissen over zaken in Vriezenveen en de ministers in Den Haag 
over zaken in Nederland. Maar ook hier bij ons bij Peatminers nemen veel volwassenen de 
beslissingen.  
Natuurlijk begrijpt iedereen dat het goed en nodig is dat volwassenen over veel dingen beslissen. 
Maar over een heleboel dingen kan jij best mee beslissen vinden wij. Vooral op de plaats waar jij 
lekker aan het sporten bent. Het is namelijk heel belangrijk dat jullie mee denken over jullie eigen 
vereniging. Jullie kennen de vereniging tenslotte het beste. 

Jullie zullen begrijpen dat het bestuur van Peatminers niet met ieder lid in gesprek kan gaan.  
Maar er is een manier gevonden waarop alle leden hun ideeën en tips naar voren kunnen brengen en 
hun mening kunnen geven. We hebben namelijk vanaf dit jaar een jeugdraad. 
De jeugdraad is een clubje van jeugdleden die er samen voor zorgen dat de dingen die de jeugd 
belangrijk vindt ook bij het bestuur terecht komt, waardoor er dingen wellicht anders geregeld 
kunnen worden. Ook kan de jeugdraad zelf activiteiten organiseren. 

Martine Engbers en Jiska Nijland zullen de jeugdraad begeleiden bij het uitwerken van de taken. De 
jeugdraad vertegenwoordigt dus alle jeugdleden van Peatminers en krijgt de kans om mee te 
beslissen en adviezen te geven over allerlei zaken die binnen de vereniging gebeuren.  De 
jeugdraadleden komen uit de teams van de U10 t/m U18. 

Om in de jeugdraad te komen kun je je zelf opgeven. Je kan ook iemand anders opgeven waarvan jij 
denkt dat zij/hij geschikt is. (Overleg wel even of diegene het ook zou willen ;0) ) 

Wat moet je kunnen / willen wanneer je in de jeugdraad wil? 
- Je vindt het leuk om dingen te regelen
- Je bent goed in organiseren
- Je wil samenwerken (met kinderen en volwassenen)
- Je hebt een verantwoordelijkheidsgevoel
- Je durft je ideeën uit te dragen en te presenteren
- Je hebt goede ideeën
- Je  bent een echte Peatminer

Opgeven kan bij: 




