
 
1. G-voetbal en v.v. Asser Boys 
Asser Boys is in 1986 gestart met G-voetbal voor volwassenen en in 2005 met G-
voetbal voor de jeugd. Het G-voetbal maakt integraal deel uit van de 
voetbalvereniging Asser Boys. In dit beleidsdocument worden een aantal 
uitgangspunten en randvoorwaarden voor het G-voetbal binnen de vereniging 
vastgelegd. 
 
2. Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet 
Met bovenstaand motto wordt duidelijk gemaakt dat G-voetbal gewoon voetbal is, 
maar dat aspecten worden aangepast voor de doelgroep waar dat nodig is. 
Bijvoorbeeld qua spelregels en begeleiding. Kan een speler uitkomen in een 
regulier recreatief team of competitie, dan speelt hij of zij gewoon mee op dat 
niveau. Maar zijn de belemmeringen te groot, dan is G-voetbal vaak een uitkomst. 
 
3. Doelgroep 
Het G-voetbal is bedoeld voor mensen (m/v) die vanwege een lichamelijke en/of 
een verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden. En 
die daardoor te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan de reguliere 
trainingen en competities. Uitgangspunt is dat elke G-voetballer als individu 
wordt benaderd tegen de achtergrond van zijn of haar specifieke mogelijkheden 
en beperkingen. 
 
4. Doelstelling 
Het G-voetbal is meer dan alleen voetbal. Ook de sociale betekenis, integratie en 
vriendschap zijn van groot belang. Het G-voetbal binnen Asser Boys heeft tot 
doel mensen (m/v) met een beperking binnen hun mogelijkheden maximaal 
plezier te laten beleven aan het voetbalspel, waarbij de volgende 3 kernpunten 
gelden: 
-we bieden een ‘omgeving’ waarbinnen ook kwetsbare deelnemers zich veilig 
voelen; 
-iedereen doet mee, zowel op de training als in de wedstrijden: meedoen is 
belangrijker dan winnen;       
-normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet. 

5. Meer teams, meer mogelijkheden, betere doorstroming 
Om zowel het voetbalplezier als de voetbalmogelijkheden van de individuele 
spelers maximaal mogelijk te maken streeft Asser Boys er naar met meerdere 
teams en op verschillende niveaus deel te nemen aan de competities en 
trainingen. Vandaar dat de doelstelling van Asser Boys is het G-ledental te 
vergroten, zodat zowel voor de pupillen, de junioren als de volwassenen 
meerdere teams kunnen worden samengesteld. Doorstroming wordt hierdoor 
bovendien ook gemakkelijker, in de eerste plaats binnen het G-voetbal, maar 
waar mogelijk ook naar het reguliere voetbal. 



 
6. Categorien G-voetbal bij Asser Boys 
Asser Boys kent een onderverdeling in G-jeugdvoetbal, de Topkids, en G-voetbal voor volwassenen. 
Er wordt een onderverdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt. Er zijn echter, anders dan in het reguliere 
voetbal, zeer ruime dispensatiemogelijkheden waar veel gebruik van wordt gemaakt. In de praktijk is de mate van 
beperking sterk mede bepalend voor de indeling van de individuele speler. 
 
6.1 Topkids 
Pupillen: 
Dit betreft de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar. Deze groep traint 1 keer per week, zomers op het veld en in de 
winter in de sporthal. 
Junioren: 
Dit betreft de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar. Deze groep traint 1 keer per week, het hele seizoen op het veld. 
Topkids neemt deel aan de door de KNVB georganiseerde G-jeugdcompetitie Noord en diverse toernooien. 
Topkids organiseert jaarlijks een eigen zaalvoetbaltoernooi. 
 
6.2 G-senioren 
Dit betreft de leeftijdscategorie vanaf 19 jaar. Deze groep traint 1 keer per week, het hele seizoen op het veld. 
G-teams van Asser Boys kunnen actief zijn in verschillende klassen. Op de alle niveaus gaat het vooral om de 
spelbeleving en het meedoen.  Behalve in KNVB-competitie verband wordt er zo mogelijk ook gespeeld om de 
KNVB-Beker en is er het jaarlijkse toernooi in Barendrecht waaraan alle betaalde coaches meedoen (dit toernooi is 
ook voor de jeugd toegankelijk). In de winterperiode worden er door de afdeling Noord van de KNVB een aantal 
zaalvoetbaltoernooien georganiseerd. 
 
 
7. Begeleiding, bevoegdheden en taken 
Voor wat betreft de begeleiding van de verschillende teams beschikt Asser Boys over een team van adequate 
begeleiders. Behalve vrijwilligers vanuit de vereniging worden ook ouders/ verwanten ingeschakeld. Tevens wordt 
gebruik gemaakt van de expertise van hulpverleners / begeleiders / verzorgers van instellingen waar de voetballers 
hun relatie mee hebben. 
Het G-voetbal valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de v.v. Asser Boys. Binnen het bestuur is 
een portefeuillehouder G-voetbal benoemd. Het bestuur benoemd, in overleg met betrokkenen, een coördinator 
voor het G-jeugdvoetbal (Topkids) en een coördinator voor het G-seniorenvoetbal. Uiteraard worden taken en 
bevoegdheden gedelegeerd aan de coördinatoren, leiders en trainers van de beoogde groepen.  
 
7.1 Bevoegdheden/verantwoordelijkheden 
Sponsorcontacten worden onderhouden door het bestuur. Dit mede vanwege het gegeven dat verschillende 
belangen van de vereniging niet met elkaar mogen botsen. De coördinatie hiervan ligt bij het bestuur. 
 
Fondsenwerving, specifiek voor G-voetbal. Ook hiervoor geldt dat een en ander plaats vindt na overleg met het 
bestuur. Na goedkeuring kan worden afgesproken dat een vertegenwoordiger van het G-voetbal contact opneemt 
met de betrokken financiële bron. 
 
PR-zaken worden gecoördineerd door de PR-commissie van Asser Boys. Onder PR wordt verstaan de traditionele 
media zoals Televisie, Radio en schrijvende pers, alsmede sociale media. Berichten worden slechts na goedkeuring 
van de PR-commissie openbaar gemaakt. 
 
7.2 Taken Coördinatoren: 
Beslissingen nemen om het juiste functioneren van en afstemming binnen het totale G-voetbal (zowel jeugd als 
volwassenen) te waarborgen. Verwacht wordt dat vooraf of zo snel mogelijk na het genomen besluit wordt 
overlegd met het bestuurslid dat het G-voetbal in portefeuille heeft. Begeleiden en adviseren van trainers en 
begeleiders op dusdanige wijze dat er in harmonie kan worden samengewerkt en zorgdragen voor de coördinatie 
tussen de verschillende teams. 
 
Een delegatie van coördinatoren, begeleiders en trainers woont tweemaal per jaar de vergaderingen van de KNVB 
betreffende het G-voetbal in het noorden bij. De delegatie zal uit minimaal 2 personen per vergadering bestaan. 
 
Aan het eind van het seizoen wordt zowel per “subafdeling” (Topkids en senioren) als voor het gehele G-voetbal 
gezamenlijk een evaluatiemoment belegd. Hierbij komt aan de orde hoe het jaar is gegaan, waar liggen knelpunten, 



over wie kunnen we volgend seizoen beschikken, en wat verder door het bestuur of staf van belang wordt geacht. 
Van de overlegsituaties / evaluaties wordt schriftelijk ( max: a4 ) verslag opgemaakt c.q. worden afspraken 
vastgelegd. 
 
7.3 Taken Trainers en begeleiders: 
Voorwaarden scheppen zodat spelers/speelsters naar hun mogelijkheden aan het voetbal kunnen deelnemen. 
Opvang van nieuwe leden / ouders / begeleiders. 
Het organiseren van vervoer. 
Het regelen van trainingsfaciliteiten. 
Informatie leveren voor Website, presentatiegids en clubblad. 
Overleg tussen trainers en begeleiders. 
 
8. Algemeen 
Tenzij door het bestuur anders bepaald is het in de volgende stukken bepaalde van toepassing: 
a. Huishoudelijk reglement/ gedragscode G-voetbal v.v. Asser Boys; 
b. G-voetbal, handleiding KNVB augustus 2007; 
c. Spelregels competitie jeugd G-voetbal en senioren G-voetbal; 

 
 
Februari 2014. 
 

 
Bijlage: Huishoudelijk reglement/gedragscode G-voetbal v.v. Asser Boys, d.d. februari 2014 
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