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Taken en verantwoordelijkheden Jeugdcommissie 
 
Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid en dagelijkse leiding van de jeugdafdeling. Zij 
zorgt voor werving van leiders en trainers voor alle elftallen. Het stimuleren van zowel het prestatieve 
als recreatieve deel van de jeugdafdeling behoort ook tot hun taken.  
 
De jeugdcommissie bestaat uit verschillende leden met ieder hun eigen aandachtsgebied met 
daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden. 
 
Hier volgt een opsomming van deze leden: 
 
- Jeugdvoorzitter 
- Jeugdsecretaris 
- Wedstrijdsecretaris 
- Jeugd coördinator 
- Coördinator Scheidsrechters 
- Coördinator Toernooien 
- Coördinator Materialen 
 
Taakomschrijving jeugdcommissie 

- Is verantwoordelijk voor het organisatorische jeugdbeleid 
- Houdt toezicht op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en is verantwoordelijk voor het 

jeugdbeleid 
- Vertegenwoordigt in jeugdzaken bij de KNVB en onderhoud contacten t.b.v. jeugdzaken 
- Agenderen en notuleren vergaderingen jeugdbestuur 
- Verricht de voorkomende administratieve taken t.b.v. de jeugdafdeling 
- Onderhouden contacten met ouders en jeugdleiders over organisatorische zaken 
- (Mede-) organiseren en begeleiden van jeugdtoernooien en evenementen voor de jeugd 
- Werven van de benodigde leiders voor de elftallen binnen de jeugdelftallen 
- Assisteren van trainers bij het samenstellen van selectieteams 
- Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de niet-selectieteams 
- Organiseren van informatieve bijeenkomsten van leiders en/of ouders per leeftijdscategorie 
 
Jeugdcommissie - Trainers en trainingen 

- Adviseert het Bestuur bij het aanstellen van trainers 
- Monitort de kwaliteit van de trainers 
- Ziet er op toe dat de trainingen volgens het jeugdplan worden uitgevoerd 
- Is aanspreekpunt voor de trainers 
- Begeleid beginnende jeugdtrainers 
- Maakt z.s.m. na sluiting van de overschrijvingsperiode een concept trainingstijdenrooster 
- en brengt deze middels de jeugdcoördinator in bij de technische commissie 
- Samenstelling elftallen 
- Organiseert de indeling van de jeugdelftallen in overleg met de verantwoordelijke trainers. 
- Brengt de elftalindeling bij de technische commissie in middels de jeugdcoördinator. 

 
Jeugdcommissie - Materialen 

- Informeert het Bestuur jaarlijks over de aan te schaffen materialen zoals ballen, kleding  etc. 
Levert hiervoor een begroting aan, ter goedkeuring aan het Bestuur 
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Jeugdcommissie - Overig 

- Overlegt over aanvangstijden thuiswedstrijden jeugdelftallen en geeft dit middels de 
jeugdcoördinator aan bij de technische commissie 

- Werft scheidsrechters en zorgt voor opleiding 
- Werft leiders, zorgt voor begeleiding 
- Stelt scheidsrechters aan 
- Draagt zorg voor ontvangst van andere teams en begeleiding 
- Regelen van kleedkamerindeling wedstrijden i.s.m. wedstrijdsecretaris. 
- Draagt zorg voor tijdige verstrekking van wedstrijdformulieren aan de wedstrijdsecretaris 
- Onderhouden van contacten met andere verenigingen 
- Onderhouden van contacten met ouders 
- Organiseert toernooien en vriendschappelijke wedstrijden in overleg met de wedstrijdsecretaris 
- Organiseert evenementen, stemt dit af met de evenementencommissie. Stelt hiervoor een 

begroting op, ter goedkeuring aan het Bestuur 
 
 
Organogram 
- De jeugdcommissie valt onder het bestuur van de vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


