
 

 

Notulen Ouderraad 

Overleg 23 november 2021, via teams. 

Aanwezig:  Daniëlle Stolk (011), Agatha (015), Irineu/Wilma (011),  Tirza Jongeneel (015), 

Martijn Wessels (016), Dick Sneijer (016)– voorzitter- , Rob Kurvers – Coördinator Studie -, 

Raymond van Meenen – Head of Operations-, Ilona Pieterse (013) –notulist-. 

Afwezig: Chére Tony (014), Dionne Broere (012), Denis Hatenboer (017), Michelle (010), 

Nurcan Atak (010), Elise (09) 

 

Welkom nieuw team Ouderraad 

De ouderraad wordt welkom geheten door Raymond en fijn dat er weer een brede 

vertegenwoordiging is. We zullen minimaal 4 keer per jaar bijeenkomen (eventueel in 

kleinere setting) afhankelijk van behoefte en onderwerpen.  

Algemene zaken, vernieuwing jeugdopleiding en scouting Feyenoord. 

Eén speelwijze bij Feyenoord van de jeugd tot het 1e elftal. 

“Wat is nu die nieuwe visie en manier van werken op Nieuw Varkenoord? Binnen 

heel Feyenoord, van de jongste spelers tot en met de O18/O21 en het eerste elftal, 

moet de speelwijze overeen komen. Aanvallend dominant pressievoetbal, met 

vleugelaanvallers. Bij eenzelfde manier van spelen hoort eenzelfde manier van 

trainen. Fysiek én mentaal. 

Ook de scouting moet werken in lijn met de beoogde speelwijze van het eerste elftal. 

Het is niet voor niets dat Arne Slot bij alle online bijeenkomsten over het volgend 

seizoen aansluit. Het gebruik van data en de ogen van de scouts moeten hand in 

hand gaan. Soms kan een speler via data op de radar komen, soms is het vanuit het 

eigen netwerk van de scouts. Beide methodes moeten elkaar gaan versterken”. 

Bron: https://www.rijnmond.nl/nieuws/205231/Vernieuwing-jeugdopleiding-en-

scouting-Feyenoord-is-een-eerste-aanzet-het-wachten-is-op-een-reorganisatie 

 

Er is ook vele aandacht vanuit Rini Coolen (Hoofd Feyenoord Academy) en Koen Stam 

(Head of Methodology) om alle trainers te begeleiden naar die eenheid in speelwijze.  

Doel: in 2026 de helft van alle opgeleide spelers in het 1e team te hebben. 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/205231/Vernieuwing-jeugdopleiding-en-scouting-Feyenoord-is-een-eerste-aanzet-het-wachten-is-op-een-reorganisatie
https://www.rijnmond.nl/nieuws/205231/Vernieuwing-jeugdopleiding-en-scouting-Feyenoord-is-een-eerste-aanzet-het-wachten-is-op-een-reorganisatie


Stand van zaken Covidprotocol 

Eerder hebben alle ouders al een nieuwsbrief ontvangen met daarin de voorwaarden vanuit 

Feyenoord hoe om te gaan met de regels en afspraken rondom Covid. De gezondheid is 

bepalend en de afspraken met en vanuit de KNVB worden gehanteerd. Advies is om wel te 

vaccineren, verplichting is dat niet. Vrije keuze voor iedereen. 

Het programma voor de spelers gaat voor nu nog gewoon door. Wel of niet gevaccineerd 

maakt niet uit. Bij besmetting is er quarantaineplicht, ben je wel gevaccineerd (met QRcode) 

dan mag je na 2 dagen weer komen trainen. Ben je dit niet, na 5 dagen. 

In overleg met de sportclub is de kantine gesloten.  En natuurlijk zijn ouders even niet meer 

welkom op het complex. 

 

Jaarplan voor ouderraad 

Voor nu is de afspraak om in ieder geval per kwartaal een overleg te plannen. Eventueel 

gerelateerd aan een onderwerp. Hierbij kunnen ook gastsprekers als het om specialistische 

onderwerpen gaat. 

Actie: Rob en Dick maken hiervoor nieuwe afspraken. 

Jaarlijks terugkomende onderwerpen borgen 

Wat nog wel voorkomt is dat een onderwerp elk jaar weer terugkomt op de agenda van de 

ouderraad. Bijvoorbeeld de samenwerking met middelbare school Thorbecke en de 

reiskostenvergoeding hier omtrent.  Hoe zorgen we dat dit beter naar ouders toe wordt 

gecommuniceerd en op de juiste wenselijke momenten. Een voorstel is om een lijst met 

veelgestelde vragen (FAQ) rondom scholing en reiskosten op papier te zetten en deze aan 

ouders te overhandigen.   

Actie: Rob ontvangt een lijst met tips en vragen van Ilona vanuit de 013. Het gaat om het 

geven van een reëel beeld over het volgen van onderwijs samen met topsport. Maar ook de 

kosten, wie kan ik waar voor contacten, lesuren, rooster etc. 

Rol teammanagers  

De teammanagers bij Feyenoord zijn vrijwilligers die de trainers ondersteunen op 

organisatorisch gebied. Denk dan aan het regelen en communiceren van wedstrijddagen, 

bus en tijden, welke kleding gaat mee, bestuurszaken en meer. Natuurlijk kan per trainer en 

type teammanager wisselen hoe de ervaring van ouder en kind is met de teammanager. De 

functie en persoon krijgen feedback en worden begeleid door Rob en Raymond. 

Vraag/antwoord 

JO -8-9. Wanneer wordt er gespeeld tegen ander BVO’s 

Niet veel clubs hebben 08 of 09 teams, dat beperkt het spelen tegen bvo’s. Maar waar het 

kan, proberen we dit te plannen. Vanaf 011, lukt dit veel makkelijker en zullen we spelen 

tegen nationale en internationale teams. 

Wanneer wordt er gestart met Linietraining in de onderbouw? 

Vanaf de 011/012 wordt hiermee gestart. 

 



Makkelijker inplannen ouders voor jaarlijkse gespreksmomenten met trainers 

Een paar keer per jaar zijn er gesprekken met trainer, speler en ouders. Het verzoek is naar 

trainers toe om dit efficiënt in te plannen. Niet te laat in de avond voor mensen die ver weg 

wonen of als het jonge kinderen betreft.  En misschien flexibel vooraf of aansluitend op een 

wedstrijd zaterdags. 

Actie Wordt intern besproken. 

Algemene presentatie spelersmakelaars 

Omdat er steeds jonger en vaker spelersmakerlaars, agenten, intermediairs zich aanmelden 

en ouders niet altijd weten wat hiermee te doen, zal er in 2022 een presentatie komen waar 

uitleg en de mogelijkheid tot vragen stellen wordt geboden. Wat zijn de wettelijke kaders op 

dit terrein. Wanneer mag je kinderen op contract zetten. Dit betreft voor nu de teams 013, 

014,015.  

Eten tussen training en school 

Vraag is rekening te houden met de kinderen om rustig een broodje te eten voordat zij weer 

naar school moeten. In de bus mag het niet, daarom op redelijke tijd stoppen met trainen, 

zodat na het douchen nog even tijd is om te eten. Soms kan een leerling ook met de leraar 

overleggen om 10 minuten later te komen zodat hij nog rustig wat kan eten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


