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Functie 
Is onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de jeugdvoorzitter verantwoordelijk voor: 

- Het bepalen van het jeugdbeleid onderbouw (in lijn met de algemene visie van de club) 
- Het implementeren van dit jeugdbeleid 

 
Taken: 
 
-  Is hiërarchisch verantwoordelijk voor: 

o De jeugdtrainers onderbouw 
o De Keepertrainer onderbouw 
o De jeugdcoördinator onderbouw 
o De jeugdafgevaardigden onderbouw 

-  Salarispolicy: 
o Stelt jaarlijks een prestatiegerichte salarispolicy voor en laat deze valideren door de 

jeugdvoorzitter en het hoofdbestuur. 
o Communiceert deze salarispolicy op adequate wijze aan zijn N-1. 
o Zorgt voor de maandelijkse uitbetaling van zijn N-1 
o Zorgt ervoor dat zijn N-1 tekenen voor ontvangst en houdt hiervan een overzicht 

bij. 
- Vrijwilligersovereenkomst: 

o Zorgt ervoor dat zijn N-1 de vrijwilligersovereenkomst tekenen 
-  Jeugdvergadering: 

o Organizeert maandelijks een vergadering met zijn N-1, maakt hiervan een verslag 
en stuurt dit door naar alle betrokkenen (N-1, jeugdvoorzitter en alle andere leden 
van het hoofdbestuur). 

o Neemt deel aan de 2-maandelijkse algemene jeugdvergadering met zijn/ haar 
collega voorzitters. 

o Neemt deel aan de maandelijkse algemene bestuursvergadering. 
-  Paastornooien 

o Samen met de tornooiverantwoordelijke de sportieve kant van het Paastornooi 
organiseren. 

- Opzetten sportieve struktuur 
o Recruteren en aanstellen jeugdcoördinator onderbouw 
o Recruteren en aanstellen trainers onderbouw 

-  Monitoren van het uigestippelde beleid en corrigeren indien nodig 
o Updaten van taakomschrijvingen funkties onderbouw  

 

 
Taakomschrijving 

Jeugdvoorzitter (onder-
/bovenbouw) 
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o Updaten Rechten + plichten document voor ouders en spelers 
o Competenties definiëren per funktie (sportieve en gedragscompetenties) 

-  Evalueren van de jeugdtrainer, keepertrainer en jeugdcoördinator. Dit houdt in: 
o Maakt 2x/ jaar (december + april) een evaluatie op adhv besproken format met de 

betrokkene. 
o Stuurt dit verslag door naar jeugdvoorzitter en voorzitter van de club. 

-  Naleven van normen en waarden van de club. Dit houdt in: 
o De geldende normen en waarden van FC Beigem laten naleven, stimuleren en 

uitdragen. 
o Zorgt voor de  noodzakelijke discipline bij zijn N-1. 
o Neemt – indien nodig – sankties tov zijn N-1. 
o Promoot sportiviteit, fairplay en respekt voor mens en materiaal in zijn team zowel 

op als naast het terrein. 
-  Zorgt er voor dat het veiligheidsbeleid van de club tijdens trainingen en wedstrijden 

gerespekteerd en uitgedragen wordt door zijn N-1. Dit houdt in: 
o Afsluiten van de kleedkamers tijdens trainingen/ wedstrijden (indien dit mogelijk is) 
o Begeleiden van de spelers naar de oefenvelden 
o Gebruik maken van veilig oefenmateriaal (defekt materiaal niet gebruiken, …) 
o Zorgen dat spelers veilig omgaan met oefenmateriaal (oa. Doeltjes, …) 
o Stopzetten van de training bij slechte en/ of gevaarlijke weersomstandigheden. 

-  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 

- Trainingschema, kleedkamerschema, wedstrijdschema: 
o Maakt jaarlijk in coördinatie met jeugdvoorzitter en collega voorzitter midden- en 

bovenbouw een training- en kleedkamerschema op en stuurt dit door naar alle 
betrokkenen. 

o Maakt elke week een wedstrijdschema (inclusief kleedkamerschema) op en stuurt 
dit door naar alle betrokkenen 

- Wedstrijdblad: 
o Zorgt ervoor dat de wedstrijdbladen voor de ploegen waar hij verantwoordelijk 

voor is klaarliggen in de kantine. 
- Footpass: 

o Werkt samen met de jeugdvoorzitter aan het dossier van de footpass (details later) 
-  Subsisies: 

o Werkt samen met de jeugdvoorzitter aan het dossier van de subsidies (details 
later). 
 

 


