
2.2.2.2 Teamleider/elftalleider 
Kerntaken: 
- verantwoordelijk is voor alle organisatorische zaken m.b.t. het elftal. 
- de trainer desgevraagd feedback geeft over de opstelling 
- de teamorganisatie 
- de individuele ontwikkeling van de spelers 
- de doorstroming van spelers 
- controleert of spelers een correct tenue dragen 
- op tijd aanwezig zijn 
- voldoende deelnemen aan warming-up 
- zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, begeleiding, etc. 
- de kleedkamer na gebruik schoon achter laten na wedstrijden 
- tijdig af bericht geven voor wedstrijd en training 
- zorgt voor een goede organisatie rond wedstrijden, door het wedstrijdformulier in te vullen. 
- het vervoer te regelen bij uitwedstrijden 
- samen met de trainer en de spelers verantwoordelijk te zijn voor het materiaal (shirts, 

ballen, waterzak etc.) 
- een aanspreekpunt is voor spelers . 
- communiceert met spelers wanneer er wijzigingen zijn m.b.t. vertrektijden etc. 
- inziet dat de ontwikkeling van de individuele ontwikkeling van de speler erg belangrijk is en het 

verenigingsbelang boven het elftalbelang gaat. 
- deelname als vrijwilliger aan neven- en voetbal stimulerende ` activiteiten stimuleert en hier actief aan 

deelneemt. 
- regelmatig contact heeft met de groepscoördinator en de hoofdtrainer. 
- actief deelneemt aan het leidersoverleg. 
- verantwoordelijk is voor de begeleiding van het team bij afwezigheid van de trainer (m.n. van toepassing 

bij de niet-selectieteams). 
- af zeggingen ontvangt uiterlijk een dag voor de wedstrijd voor 18:00 uur. Bij onvoldoende spelers 

raadpleegt hij de groepscoördinator om de teams compleet te maken. 
- neemt bij het verkrijgen van een gele- of rode kaart contact op met de groepscoördinator. Daarbij geeft 

hij een reden voor het verkrijgen van de kaart. 
- in overleg met de groepscoördinator, trainer en wedstrijdsecretaris op zoek gaat naar 

oefenwedstrijden of vervangende activiteiten wanneer er vrije rondes zijn voor zijn team. 
- Plaatsen van vlaggenmasten op cornerplaatsen 

 
 
  Tijdsinvestering: 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 

 


