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Functie Taakomschrijving Tijd

Leiders voor jeugdteams 
> ondersteunend 
administratief.

Leiders voor jeugdteams 
> begeleiden van 
trainingen.

Leiders voor jeugdteams 
> begeleiden van 
wedstrijden op zaterdag.

Trainers voor een 
seniorenteam.

Leiders voor een 
seniorenteam.

Scheidsrechter 
voor jeugd- of 
seniorenwedstrijden.

Grensrechter voor jeugd- 
of seniorenwedstrijden.

Lid van de 
seniorencommissie.

Hulp op het 
wedstrijdsecretariaat op 
zaterdag.

Wedstrijdsecretaris 
senioren.

We zoeken iemand voor 
een heel seizoen, (augustus 
t/m juni). 
- Met het aanmaken van de 
 groepsapp en het 
 opstellen van het 
 rijschema ben je één keer 
 per seizoen ongeveer 
 1 à 2 uurtjes bezig. 
- Mails opstellen en 
 versturen of contact 
 met de jeugdwedstrijd-
 secretaris is incidenteel. 
 (+- 10-15 uur). Dit is 
 dus een vrij lichte taak, 
 gemakkelijk te doen en je 
 bent toch betrokken bij 
 een team! 

Twee keer per week circa 
1,5 uur - van augustus t/m 
juni. Dit is met uitzondering 
van de winterstop. 
Desgewenst kun je deze 
taak ook combineren 
met het begeleiden van 
de wedstrijden van jouw 
jeugdteam op zaterdag. 
Als je echter alleen als 
trainer beschikbaar bent, 
zou je de vereniging 
ook al enorm helpen.                                                                                                                                          
  

Elke zaterdag van 
augustus t/m mei-juni, 
met uitzondering van 
circa 4 weken winterstop 
rond de kerstvakantie. 
Tel per zaterdag / per 
wedstrijd circa 2 tot 4 
uurtjes, afhankelijk van 
de leeftijd van je team, de 
duur van een wedstrijd 
en de reisafstand 
bij uitwedstrijden. 
Desgewenst kun je deze 
taak ook combineren 
met  het begeleiden 
van de trainingen op 
doordeweekse avonden.

Meestal 1 avond per 
week circa twee uur 
(inclusief voorbereiding 
en opruimen). Gedurende 
het hele seizoen, dus 
van augustus tot juni, 
met uitzondering van de 
winterstop. Desgewenst 
kun je ook op zondag het 
seniorenteam begeleiden 
tijdens de wedstrijd, maar 
dit is geen must.

Elke zondag ongeveer 
3-4 uur, afhankelijk van 
uitwedstrijd/reistijd. 
Van augustus tot juni, 
met uitzondering van 
de winterstop. Plus de 
vrijdagavond voor het 
teamleiders-overleg.

Je kunt zelf aangeven 
hoeveel wedstrijden per 
seizoen je zou willen 
fluiten. Dit kan variëren van 
enkele keren, tot 1 of 2 x 
per maand, of wekelijks. 
Iedereen die zijn steentje bij 
kan dragen, is belangrijk!

Afhankelijk van de 
leeftijdsgroep waarbij je 
vlagt, zal dit per wedstrijd 
variëren van circa 1,5 tot 
2,5 uur. Vaak is een team 
gebaat bij een vaste vlagger, 
maar je kunt dit ook met 
twee of drie personen op 
basis van toerbeurt doen. 
Geef zelf aan hoevaak 
je beschikbaar bent als 
vlagger. Mogelijkheid voor 
‘oproep’ vlagger is er ook; 
als de vaste vlagger van een 
team verhinderd is, kunnen 
ze jou vragen. Dit zal dan 
niet altijd bij hetzelfde 
team zijn.

In afstemming met Marc 
kun je aangeven welke 
taak jij van hem zou willen 
overnemen en hoeveel tijd 
je hierin kunt / wil steken. 

Elke zaterdagochtend- en/
of middag. Maar we werken 
hier het liefst met een 
groepje vrijwilligers, zodat 
we kunnen rouleren en je 
niet wekelijks aan de beurt 
bent. Je kunt ook aangeven; 
ik kan 5 x per seizoen 
bijvoorbeeld.

Je doet dit vanuit huis, circa 
3 uur per week.

Je kunt op verschillende manieren betrokken 
zijn bij een jeugdteam. Wij zijn opzoek naar 
iemand die meer op de achtergrond actief is.
Taken zijn bijvoorbeeld:                                        
- Het maken van een rijschema                                                                                                    
- Het beheren van de teamapp                                                                                                        
- Teams op de hoogte houden via de mail                                                                                                          
- Het onderhouden van contact met de 
 jeugdwedstrijdsecretaris etc. 

Twee keer per week ben je in de avonduren 
ongeveer 1,5 uur op het sportpark aanwezig. 
Dit is voor, tijdens en na de training. Je hoeft 
zelf geen trainingen voor te bereiden, deze 
krijg je aangereikt. Je helpt vóór de training 
met het klaarzetten van de materialen en 
de oefeningen. Tijdens de training geef je 
aanwijzingen en hou je toezicht op een goed 
verloop van de oefeningen. Ná afloop van de 
training ruim je samen met de andere leiders 
de materialen op 

Op de zaterdagen dat er wedstrijden 
gespeeld worden, begeleid je een jeugdteam. 
Je zorgt dat je tijdig op het sportpark 
aanwezig bent, haalt de shirts/waterzak/
ballen etc. op en vangt ook de spelers van je 
team op. Bij een uitwedstrijd begeleid je het 
team naar het te bezoeken sportpark (altijd 
samen met andere leiders en/of ouders 
die rijden). Je houdt toezicht op een goede 
warming-up, maakt een opstelling, coacht het 
team tijdens de wedstrijd. Bij een uitwedstrijd 
regel je ook het goede verloop van de 
terugreis. Op het sportpark zorg je dat alle 
materialen op de juiste plek opgeborgen 
worden en breng je de shirts naar de 
wasruimte.

Voor de senioren-selectieteams zorgt 
Sparta’18 dat er trainers aangesteld worden. 
Bij spelers van de lagere seniorenteams 
is ook behoefte om (meestal 1 avond per 
week) te trainen. Dit is vaak op een wat 
gemoedelijkere basis, maar er wordt wel 
serieus getraind. Je bedenkt zelf wekelijks 
een leuke training, of plant oefeningen in 
overleg met de spelers; waar hebben zij 
behoefte aan op een trainingsavond? Je 
zorgt dat je tijdig aanwezig bent op het 
sportpark, verzamelt de materialen en zet de 
oefeningen uit. Je begeleidt de training en na 
afloop ruim je de materialen weer op.

Voor zowel heren- als dames seniorenteams 
zijn we op zoek naar leiders / leidsters. Je 
taak is het begeleiden van het team voor-
tijdens-en na de wedstrijd op zondag. Je 
maakt een teamapp aan en beheert deze. Je 
maakt een rijschema voor de uitwedstrijden. 
Per team neemt 1 leider op vrijdagavond 
deel aan de leidersvergadering (hier wordt 
besproken of ieder seniorenteam op zondag 
voldoende spelers heeft, en waar men 
elkaar eventueel kan uithelpen). Op zondag 
ben je tijdig op het sportpark aanwezig, 
je verzamelt alle materialen zoals shirts 
en ballen. Je maakt een opstelling voor je 
team en regelt de wisselspelers. Je voert 
in een app op je telefoon de opstelling van 
je team in (hiervoor krijg je een instructie). 
Na de wedstrijd zorg je dat je (in geval van 
een uitwedstrijd) met je team terug komt 
op het Spansel, en dat alle materialen weer 
opgeruimd worden (shirts in de wasruimte, 
ballen in het materialenhok).

Je vindt het leuk om een wedstrijd van 
een jeugdteam (zaterdag) of van een 
seniorenteam (zondag) te fluiten. Als je 
hier nog geen ervaring mee hebt is er 
een mogelijkheid tot een korte opleiding / 
instructie. Door Sparta’18 word je ingepland 
voor een wedstrijd, of je geeft zelf aan 
bij welk team je graag fluit. Je zorgt dat je 
ongeveer een kwartier tot een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig bent op 
het sportpark. Je meldt je in sportkleding 
op het wedstrijdsecretariaat in de kantine. 
Daar krijg je een stopwatch, fluit, notitieblokje 
en pen. Je controleert via een app op je 
mobiel de spelersopgaves van beide teams 
(instructie hiervoor krijg je voor je eerste 
wedstrijd). Je leidt de wedstrijd in goede 
banen, en na de wedstrijd meld je je weer bij 
het wedstrijdsecretariaat. 

Je vindt het leuk om tijdens een wedstrijd 
van een jeugdteam (op zaterdag) of van 
een seniorenteam (op zondag) te vlaggen. 
Als je hier nog geen ervaring mee hebt is er 
een mogelijkheid tot een korte instructie. 
Je kunt zelf aangeven bij welk team je graag 
zou willen vlaggen. Je bent een kwartier tot 
een half uur voor aanvang van de wedstrijd 
aanwezig. Wil je vlaggen tijdens een 
uitwedstrijd, dan reis je met het team mee. 

Momenteel regelt Marc Driessen in zijn 
eentje zo ongeveer alle zaken rondom 
de (heren)seniorenteams. Wij zoeken 
ondersteuning voor Marc. Denk hierbij aan 
het leiden van de leidersvergadering op 
vrijdagavond (leiders komen dan bij elkaar 
om af te stemmen of ze zondag voldoende 
spelers hebben en elkaar eventueel uit 
kunnen helpen), regelen van leiders / 
trainers, indelen van teams voor aanvang van 
het nieuwe seizoen etc.

Op zaterdag speelt onze jeugd haar 
wedstrijden. Op het wedstrijd-secretariaat 
in de kantine melden zich alle leiders, ook 
van bezoekende teams. Zij ontvangen hier 
de sleutel voor het kleedlokaal en hun 
koffiebonnen. Ook de scheidsrechters 
melden zich op het secretariaat; zij 
ontvangen hun stopwatch, fluit en 
notitieblokje. Na afloop van de wedstrijden 
komt iedereen de geleende spullen weer bij 
je inleveren.

Als een team een oefenwedstrijd wil spelen, 
dan zoek jij een tegenstander. Als een 
wedstrijd afgelast wordt dan plan jij deze in 
overleg met het team en de tegenstander 
opnieuw in (mits de KNVB dit niet al doet). Je 
hebt contact met wedstrijdsecretarissen van 
andere clubs.

Taken - voetbalzaken


