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Functie 
Een afgevaardigde is een belangrijke funktie binnen de clubwerking. Hij is de rechterhand van 
de trainer en staat hem bij in volgende domeinen: 

- Ploegadministratie 
- Logistieke ondersteuning 
- Contacten met de ouders 
- Omkadering van de spelers 

 
Taken: 
 
Heel algemeen bekeken zorgt de afgevaardigde ervoor dat de trainer zich kan concentreren op 
zijn hoofdtaak: begeleiden en coachen van de jeugdspelers. Dit betekent: 
 
- Voor de wedstrijd: 

o Opvang van de eigen spelersgroep 
o Ophalen ID cards (vanaf U15) 
o Opvangen van de bezoekende ploeg + kleedkamer tonen + fles water geven 
o Klaarzetten van de velden + doelen (in de meeste gevallen zal dit gebeuren door 

onze U21 spelers) 
o Invullen van het scheidsrechtersblad 
o In samenspraak met de trainer de kleinsten helpen bij het aankleden en het veters 

knopen. 
o Voor de U6 – U11: indien er door omstandigheden geen scheidsrechter aanwezig is 

(normaliter zal bestuur hiervoor zorgen) zal de afgevaardigde hiervoor zorgen. 
o Zorgt dat elke spelers tijdens de opwarming zijn hesje aan heeft. 

- Tijdens de wedstrijd: 
o De sportieve leiding van de ploeg behoort NIET tot de verantwoordelijkheden van 

de afgevaardigde. De trainer maakt de keuzes en bepaalt de manier van spelen. 
o Als clubvertegenwoordiger heeft de afgevaardigde een voorbeeldfunktie. Dit 

betekent ook dat hij de spelers positief benadert en motiveert. Verder is het ook 
belangrijk dat de afgevaardigde GEEN kritiek geeft op de scheidsrechter (een slecht 
voorbeeld wordt heel snel overgenomen door de spelers). 

o De afgevaardigde zorgt voor de begeleiding van de wisselspelers (jas of training bij 
koud weer) 

- Na de wedstrijd: 
o Scheidsrechtersblad goed nakijken en zorgen dat beide afgevaardigden getekend 

hebben 
o Kopie van het wedstrijdblad meegeven aan de afgevaardigde van de andere ploeg. 

 

Taakomschrijving  
Afgevaardigde 
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o Toezicht houden tijdens het douchen 
o Bij thuiswedstrijden: kleedkamer kuisen van de eigen ploeg en van de bezoekende 

ploeg. 
o Bonnetjes afgeven bij uit- en thuiswedstrijden 
o Ingeval van ongeval verstrekt de afgevaardigde een ongevalaangifte aan de ouders 

van het kind, geeft wat uitleg en verwijst voor verdere details naar de website van 
FC BEIGEM. 

- Algemene punten: 
o Verslag uitbrengen bij bestuur in geval van onregelmatigheden 
o Het imago van de club verzorgen in om het even welke omstandigheid. 

 


