
FUNCTIEOMSCHRIJFING JEUGDCOORDINATOR  

De jeugdcoördinator richt zich op het uitvoeren van het beleid als opgenomen in het 

jeugdbeleidsplan van Soccer Boys. Hij ondersteunt tijdens zijn werkzaamheden de technisch jeugd 

coördinator van de leeftijdsgroep. De jeugdcoördinator heeft vooral een ondersteunde rol in de 

uitvoering van het technisch beleid. Hij ondersteunt de leiders van de elftallen met informatie en is 

een belangrijk aanspreekpunt voor de ouders, leiders, trainers van zijn leeftijdsgroepen. Hij/zij is de 

spin in het web en zorgt ervoor dat vragen worden opgepakt en opgelost.   

De jeugdcoördinator werkt intensief samenwerken met de Hoofdtrainers en Technische jeugd 

coördinator van zijn leeftijdsgroep(en). Tevens kan hij in een aantal taken worden aangestuurd door 

de jeugdcommissie.   

 

HOOFDTAKEN JEUGDCOORDINATOR:  

• Aanspreekpunt voor de leiders en trainers voor organisatorische zaken binnen zijn 
leeftijdsgroep.  

• Is aanspreekpunt voor ouders en communiceert berichten naar ouders toe.  

• Stelt in overleg met trainers en leiders samen met de Technisch jeugdcoördinator de 
overige elftallen samen. 

• Ziet erop toe dat de leider zijn taak conform de instructie voor leiders uitvoert, dit 
doet hij samen met de technisch jeugdcoördinator.  

• Heeft zitting in het jeugdbestuur.  

• Legt verantwoording af aan de jeugdvoorzitter.  

• Geeft de technisch jeugd coördinator, jeugdbestuur en hoofd jeugdopleiding 
onverwijld kennis van alle onregelmatige handelingen die door spelers, leiders of 
trainers uit zijn categorie zijn gepleegd. Deze zullen de incidenten in overleg verder 
afhandelen.  

• Houdt regelmatig contact met trainers, ouders en leiders van zijn leeftijdscategorie.  

• Bij aanvang van de competitie draagt hij/zij er zorg voor, dat bij ieder elftal buitend 
de jeugdopleiding zo mogelijk twee leiders zijn aangesteld.  

• De jeugdcoordinator van de JO17/JO19 stimuleert samen met de hoofdtrainer de 
spelers van deze leeftijdsgroepen als jeugdleider of jeugdtrainer.  

• Organiseert minimaal 1x per kwartaal een overleg met de trainers en leiders van zijn 
leeftijdsgroepen.  

• Bij aanmelding van nieuwe leden treedt hij in contact met ouders en bezorgt hun het 
informatieboekje van de leeftijdscategorie. Hij doet navraag naar het 
voetbalverleden van deze nieuwe leden en nodigt nieuwe leden uit.  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN;  

• Is verantwoordelijk voor het uitdragen van alle door Soccer Boys gehanteerde 
fatsoensnormen tijdens zijn werkzaamheden.  

• Is v.w.b. voetbaltechnische zaken en organisatie verantwoording verschuldigd aan de 
technisch jeugd coördinator van zijn leeftijdsgroep(en)  

• Conformeert zich aan de beleidsplannen, missie en visie van Soccer Boys 



• Is v.w.b. het uitdragen van het door Soccer Boys gevoerde beleid verantwoording 
verschuldigd aan de jeugdvoorzitter  

• Stelt zich in woord en daad positief op naar en over collega’s binnen Soccer Boys als 
ook een positieve uitstraling naar buiten uitdragen met betrekking tot Soccer Boys   

Zet zich actief in bij activiteiten die zijn geregeld door de vereniging, heeft een verantwoordelijke 

taak in het uitvoeren van activiteiten, denkt ook mee bij het organiseren van activiteiten van de 

activiteitencommisie. 


