
   

TAAKOMSCHRIJVING LEEFTIJDSECRETARIS KABOUTERS 

 

 

Taken: 

 

• Aanspreekpunt zijn voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar die bij de Kabouters 

trainen of interesse hebben om te komen trainen. 

• In overleg met de Kaboutertrainer bepalen wanneer niet getraind wordt vanwege vakanties, 

feestdagen, weersomstandigheden of winterstop. 

• Berichten inzake wel/niet doorgaan van Kaboutertrainingen communiceren met de ouders 

en andere geledingen binnen de vereniging, zoals webmaster (zo ja, dan moet deze in de 

appgroep met trainers om het eenvoudig te houden, of een bericht krijgen bij afgelasting) 

  

• De Coördinator Teambegeleiding op de hoogte houden van lopende zaken rondom de 

Kaboutertraining. Successen en teleurstellingen met elkaar delen. 

    

• Uitreiken aanmeldingsformulier en controle houden op nieuwe aanmeldingen: ja, 

bijvoorbeeld een keer in de maand. Drie keer meetrainen, daarna is het in feite aanmelden.   

 

• De toernooicommissie op de hoogte stellen van aantal teams, aantal Kabouters en de 

veldafmeting. Toernooicommissie. 

 

 

Organisatorische binding/rapportage: 

 

Ressorteert onder Coördinator Teambegeleiding onderbouw (Gerard van der Werff) 

 

 

Communicatie  

 

- Brief met informatie over proces bij kabouters  

o Wie is leeftijdssecretaris (foto met 06-nummer)? 

o Waarvoor kan je hem bereiken? 

- App groep met de ouders 

o Informeren over doorgaan trainingen (vakanties, feestdagen, weersomstandigheden 

of winterstop)  

o Informeren over  

- App groep met de hoofd- en hulptrainers en coordinator teambegeleiders  

o Sparren over afgelastingen (met coordinator) 

o Aangeven als er vervanging nodig is; zelf vervanging regelen met elkaar onderling.  

 

o Vakantieperiode inplannen met trainers en coordinator teambegeleiders  

o Vakantieperiode inplannen met trainers en coordinator teambegeleiders  

  



   

 

 

Jaarkalender  

 

• Juli    

• Augustus   

o zorgen voor hulptrainers  

o zorgen voor eerste opstart van de app-groep met trainers 

o zorgen voor eerste opstart van de app-groep van ouders  

• September   

o brief uitreiken aan ouders van Kabouters 

• Oktober  

• November  

• December  

o Vakantieperiode inplannen met trainers en coordinator teambegeleiders  

o Tussentijds stand van zaken aanmeldingen Kabouters  

• Januari 

• Februari  

• Maart  

• April 

• Mei 

o Weten hoeveel teams meedoen met eindtoernooi 

o Vakantieperiode inplannen met trainers en coordinator teambegeleiders  

• Juni 

o Eindtoernooi van de kabouters: afstemmen met toernooicommissie  

 

 

 

Specifieke aandachtspunten  

 

- Geen externe toernooien voor de Kabouters, met uitzondering van het eigen eindtoernooi 

van AFC Quick vlak voor de zomervakantie.  

- Communicatie met ouders die niet in de app-groep zitten, bijvoorbeeld via de sms. Belangrijk 

dat iedere ouder weet bij wie ze moeten zijn: de leeftijdssecretaris.  

 

 

 
 


