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Taken en verantwoordelijkheden Afdelingscoördinator 
 
 
Voor u als afdelingscoördinator bij OSV Oud-Beijerland zijn de onderstaande taken en 
verantwoordelijkheden van toepassing. Wij verzoeken u deze nauwkeurig te bestuderen en zullen ze 
als jeugdcommissie en Jeugdcoördinator monitoren. 
 
Aansturing/ overleg 
- U coördineert samen met de jeugdcoördinator het technisch beleid in uw afdeling. 
- U zet samen met de jeugdcoördinator een oefenstofmap op, voor de desbetreffende 

leeftijdscategorie. 
- U onderhoudt contact met de trainer(s) / leider(s) van de lagere elftallen in uw afdeling. U 

ondersteunt daar waar nodig middels oefenstof, adviezen ten aanzien van begeleiden, trainen, 
coachen, en / of speelwijze in samenwerking met de jeugdcoördinator. 

- U bekijkt indien mogelijk de lagere elftallen in uw afdeling. Dit om alle spelers te kunnen 
beoordelen ten aanzien van selectiebeleid / indeling. 

- U staat open voor overleg ten aanzien van uw manier van coördineren van uw afdeling; dit is in 
beginsel de taak van de Jeugdcoördinator. Een andere trainer en / of leider kan ook wel eens om 
nader overleg of uitleg vragen. Een positieve grondhouding is hier dan gewenst. 

 
Organogram 
- U valt in de organisatie onder de Jeugdcoördinator. 
 
Participatie 
- Aanwezigheid op vergaderingen die betrekking hebben op uw taak binnen de vereniging. 
 
Problemen 
- Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken dan is in beginsel de jeugdcoördinator het 

aanspreekpunt.  
- U dient in eerste instantie problemen binnen uw afdeling met de trainer en leider van het elftal en 

de betreffende speler / speelster op te lossen; wanneer dit geen soelaas biedt wordt de 
jeugdcoördinator en de verantwoordelijke binnen de jeugdcommissie ingelicht. Vanaf dat moment 
zijn zij verantwoordelijk voor het op te lossen probleem. 

 
Vertegenwoordigingsfunctie 
- u bent zich bewust van de vertegenwoordigingsfunctie met betrekking tot de vereniging 
- u bent zich bewust van een voorbeeldfunctie voor enerzijds de trainers en leiders van de lagere 

elftallen en anderzijds ten aanzien van de eigen jeugdleden. 
 
Overig 
- U dient verschuivingen voor de korte termijn binnen elftallen vallend in uw afdeling (wanneer 

benodigd) kenbaar te maken bij de jeugdcoördinator. Bij structurele verschuivingen is de 
jeugdcoördinator beslissingsbevoegd. 

 
 
 
 
 
 
 


