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Functie 

 
De jeugdcoördinator moet er voor zorgen dat de leerplannen van FC Beigem door de 
jeugdtrainers geïmplementeerd worden binnen elke leeftijdscategorie. 
 
De jeugdcoördinator heeft een funktionele bevoegdheid (operationele zaken) tov de 
jeugdtrainers.  
 
Taken: 

 
-  Deelt samen met de trainers de teams in per U…. Hij neemt de eindbeslissing. 
-  Geeft leiding en onderhoudt nauwe contacten met de jeugdtrainers. 
-  Evalueert permanent de jeugdtrainers 
-  Organiseert, samen met de ondervoorzitter jeugd, 2x/ seizoen een officieel 

evaluatiemoment per trainer 
-  Draagt nieuwe trainers voor aan het bestuur 
-  Interne communicatie: 

o Rapporteert aan de ondervoorzitter jeugd 
o Dient een aanspreekpunt te zijn van de ouders 

-  Bezoekt zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden en maakt daarvan een verslag. 
-  Zal de maandelijkse jeugdvergaderingen bijwonen. 
-  Zorgt ervoor dat de leerplannen geïmplementeerd worden: 

o trainen op uitvoetballen 
o zone verdedigen 
o zelfde spelsysteem (4 – 4 – 2) 
o Met 2 voeten leren trappen 
o Strakke passing 
o … 

 
-  Naleven van normen en waarden van de club. Dit houdt in: 

o De geldende normen en waarden van FC Beigem naleven, stimuleren en uitdragen 
tijdens zijn taken. 

o Zorgt voor de  noodzakelijke discipline op trainingen, voor, tijdens en na de 
wedstrijden. 

o Neemt – indien nodig – sankties tov zijn spelers in overleg met de jeugdcoördinator 
o Promoot sportiviteit, fairplay en respekt voor mens en materiaal in zijn team zowel 

op als naast het terrein. 
 

 

Taakomschrijving  
Jeugdcoördinator 
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-  Deelnemen aan clubaktiviteiten. Dit houdt in: 
o Engagement tonen naar de club 
o Streven naar een maximale deelname aan de maandelijkse jeugdvergaderingen 
o Streven naar een maximale deelname van sportieve events (bv. samen kijken naar 

wedstrijden van de eerste ploeg, …) en extra-sportieve events (bv. Sinterklaasfeest, 
spaghettifestijn, eindejaarsfeestjes, …) 

o Werkt mee aan het bestendigen en het ontwikkelen van de goede naam Van FC 
Beigem 

o Is ambassadeur van de jeugdwerking 
o Komt zijn afspraken na binnen de club 


