
Taken van een jeugdcoördinator bij SC Emmeloord 
 
De jeugdcoördinator is het aanspreekpunt voor leiders, trainers en ouders van 
de betreffende leeftijdsgroep m.b.t. de organisatie van wedstrijden op het veld 
en in de zaal, training en nevenactiviteiten. De jeugdcoördinator maakt deel uit 
van het jeugdbestuur.  
 

Taken 
Begeleidingsactiviteiten: 
Algemeen 
De jeugdcoördinator 

 is aanwezig bij de maandelijkse jeugdbestuurvergaderingen; 
 is aanwezig bij de trainers-leidersvergaderingen; 
 toont belangstelling bij de trainingen en wedstrijden van de betreffende 
leeftijdsgroep op het veld en in de zaal; 

 controleert of alle spelers in Sportlink staan. 
 
Aan het begin van het seizoen 
De jeugdcoördinator  

 controleert of alle leiders en trainers jas, jack en poloshirt hebben 
ontvangen; 

 controleert of alle trainers voldoende materialen hebben; 
 regelt oefenwedstrijden in overleg met de andere jeugdcoördinatoren, 
trainers en leiders; 

 informeert trainers en leiders van de betreffende teams. 
 
Tijdens het seizoen 
De jeugdcoördinator 

 is aanwezig bij activiteiten rondom de eerste thuiswedstrijd; 
 regelt activiteiten rondom kampioenschap en in geval van jongere jeugd 
een huldiging aan het einde van het seizoen; 

 neemt deel aan het overleg over de indeling van de teams; 
 regelt oefenwedstrijden in overleg met de andere jeugdcoördinatoren, 
trainers en leiders. 



 
Tijdens de winterstop 
De jeugdcoördinator 

 helpt mee met de indeling voor de zaaltraining; 
 verzorgt van het materiaal bij de zaaltrainingen (in overleg met trainers 
en/of leiders); 

 is het aanspreekpunt bij vragen/problemen omtrent het zaalvoetbal voor 
de eigen leeftijdscategorie; 

 
Activiteiten bij aan- en afmeldingen van leden: 
De jeugdcoördinator  

 heeft overleg met het Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) over het indelen van 
nieuwe spelers tijdens het seizoen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor 
leiders, trainers, ouders en de coördinator Technische Zaken over de 
indeling en de training; 

 zorgt ervoor dat ouders van nieuwe leden informatie ontvangen; 
 neemt contact op bij afmeldingen van leden en doet navraag naar de 
reden. Hij/zij informeert de desbetreffende leider(s), trainer(s) en de 
HJO; 

 zorgt voor attenties t.a.v. zieke en/of geblesseerde spelers (in overleg 
met de leiding van het team), trainers en leiders;  

 zorgt ervoor dat kleding en materialen van leiders en trainers die 
stoppen ingeleverd worden. 

 
Nevenactiviteiten: 

 De jeugdcoördinator helpt bij het organiseren van nevenactiviteiten in 
samenwerking met de Jeugdactiviteitencommissie (JAC). 


