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Taken en verantwoordelijkheden Jeugdcoördinator 
 
 
Voor u als (technische) jeugdcoördinator bij OSV Oud-Beijerland zijn de onderstaande taken en 
verantwoordelijkheden van toepassing. Wij verzoeken u deze nauwkeurig te bestuderen en zullen ze 
als jeugdcommissie monitoren. 
 
Aansturing 
- U bent direct verantwoordelijk voor de aansturing van de trainers binnen de verschillende 

leeftijdscategorieën. En de aansturing van het begeleidend kader op wedstrijddagen. 
 
Bijeenkomsten 
- U organiseert minimaal 3 (trainers) bijeenkomsten per seizoen.  
 
Communicatie 
- U geeft invulling aan de communicatie als gevolg van zaken op technisch gebied binnen de 

vereniging met de jeugdcommissie, Voetbal Technische Zaken, de afdelingscoördinatoren, het 
begeleidend kader en indien benodigd ouders en de K.N.V.B.. 

- U heeft een functionele lijn naar de manager VTZ en stemt met hem af het voetbalbeleid van OSV. 
 
Implementatie en bewaking Jeugdbeleidsplan 
- U coördineert het technische beleid van de gehele jeugdafdeling. 
- U bewaakt de kwaliteit van de jeugdvoetbalactiviteiten in de breedste zin. 
- U creëert voorwaarden getoetst aan de opleidingsdoelstellingen per leeftijdscategorie; zodat (in 

willekeurige volgorde) het spel gespeeld wordt, het spel geleerd wordt en er plezier aan wordt 
beleefd. 

 
Jeugdcommissie 
- U bent gekoppeld aan de jeugdcommissie (zie organogram). 
 
Monitoring 
- U monitoort de voortgang c.q. ontwikkeling van de individuele jeugdvoetbalspelers. 
  
Organogram 
- U valt onder de jeugdcommissie. 
- Uw aanspreekpunt is de Jeugdcommissie en Manager Voetbal Technische zaken. 
 
Scholing 
- U stimuleert aangesteld en vrijwillig kader tot scholing. 
 
Selectie 
- U bent met de jeugdcommissie eindverantwoordelijk voor de selectie van spelers. 
 
Voetbal Technische Zaken 
- U heeft zitting in Voetbal Technische Zaken. 
 
Overig 
- U verleent medewerking aan het Jeugdplan Nederland. 
 


