Taken van een leider bij SC Emmeloord
Om zijn/haar taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de leider
goed communiceert en samenwerkt met de trainer(s) en dat hij/zij goed op de
hoogte is wat er binnen het team speelt.
De leider is verantwoordelijk voor het naleven van de gedragscode die
geldt bij SC Emmeloord door leiders, trainers, spelers en ouders van het
eigen team. Bij afwezigheid van de leider, neemt de trainer deze
verantwoordelijkheid over.
Algemeen
De leider is contactpersoon voor de jeugdspelers en ouders van zijn/haar
elftal betreffende niet-voetbaltechnische zaken.
Gedurende het seizoen vinden een aantal overlegmomenten met:
- (Jeugd)bestuur
- Hoofd Jeugd Opleiding
- Trainers
- Coördinator van de eigen leeftijdscategorie
- Andere jeugdleiders
De leider wordt geacht aanwezig te zijn bij deze overlegmomenten.
Wedstrijden
De leider is verantwoordelijk voor een was- en rijschema. Dit schema
moet tijdig worden gecommuniceerd met ouders en spelers.
Bij thuiswedstrijden ontvangt de leider de tegenstander en zorgt ervoor
dat de tegenstander in de juiste kleedkamer komt en weet op welk veld
er gespeeld wordt. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er van de leider
verwacht dat hij/zij bijvoorbeeld aan aanwezige ouders/verzorgers
vraagt om toezicht te houden bij de eigen kleedkamer, zodat de leider de
tegenstander kan ontvangen.
De leider is verantwoordelijk dat de kleedkamer veegschoon wordt
achterlaten bij zowel uit- en thuiswedstrijden als trainingen. Bij
thuiswedstrijden is de leider ook verantwoordelijk dat de kleedkamer

van de tegenstander veegschoon wordt achtergelaten. Dit in
samenwerking met de trainer.
Van de leider wordt verwacht als spelleider in te kunnen vallen wanneer
nodig.
De leider vult voor de wedstrijd het wedstrijdformulier in via de
Wedstrijdzaken-app van de KNVB. Dit houdt in dat de spelers worden
aangemeld. Uitleg over de Wedstrijdzaken-app vindt u op:
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/90001087
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Bij vragen of andere zaken waar de leider en trainer (samen) niet uitkomen,
kunnen zij terecht bij de coördinator van hun leeftijdscategorie.

