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COÖRDINATOR ONDERBOUW

Decoördinator onderbouw is sportief verantwoordelĳk voor de jeugdopleiding bĳ de ploegenin de onderbouw (U6tot en
met U9).

Hĳ is samen met de andere coördinatoren en visieverantwoordelĳke verantwoordelĳk voor de uitvoering, controle en nazorg
van de uitgeschreven visie en missie van de jeugdopleiding van de club.

Deze rol valt idealiter niet de combineren met andere vaste rollen binnen de club.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

- Opstellen agenda en moderator zĳn op de tweemaandelĳkse vergadering voor de jeugdtrainers onderbouw
- Organisatie evaluatiemomenten spelersonderbouw
- Opvolgingen besprekingvan trainingen en wedstrĳden onderbouw
- Organisatie evaluatiegesprekkentrainers onderbouw
- Contact met ouders
- Besprekingenmet jeugdtrainers over al dan niet doorschuiven van spelersonderbouw
- Opvolgenof jeugdtrainers onderbouw ProSoccerDatacorrect invullen
- Opvolgenhoe trainers en spelerszich voelen binnen en buiten de club

PROFIEL

- Minimum diploma GetuigschriftC

RAPPORTERING

Decoördinator onderbouw rapporteert aan de TVJOenhet jeugddepartement

VOORDELEN

- Maandelĳkse vergoeding

CONTROLE-ORGAAN

- TVJO
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JEUGDTRAINER (PLOEG)

Dejeugdtrainer is een vertegenwoordiger van de club, die verantwoordelĳk is voor de invulling van de sportieve opleiding
van de ploeg waaraan hĳ toegewezen is.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

- Voorbereiden en gevenvan trainingen in lĳn met de visie en het jaarplan van de club
- Trainingsvoorbereiding elke training bĳ de hand hebben
- Voorbereiden en begeleidenvan wedstrĳden in lĳn met de visieen instructies van de club
- Wekelĳkse rapportage van trainingen en wedstrĳden via online platform ProSoccerData
- Maken en tĳdig communiceren van wedstrĳd- en tornooiselecties naar de ouders
- Twee maal per jaar evaluaties voorbereiden en oudercontact houden
- Bĳwonen trainersvergaderingen
- Bĳ afwezigheid zelf zorgenvoor vervanging en communiceren naar coördinator en ouders

PROFIEL

- Minimum diploma
o Bovenbouw provinciaal : UEFA-B
o Middenbouw provinciaal: Getuigschrift B
o Onderbouw provinciaal: Getuigschrift C
o Andere: Geenvereiste

- Gemotiveerd en geëngageerd
- Gelĳklopende visie over jeugdopleiding en jeugdvoetbal als dezevan de club

RAPPORTERING

Dejeugdtrainer rapporteert aan de coördinator waartoe zĳn ploeg behoort. Dit zowel mondeling alsvia de wedstrĳd- en
trainingsverslagen op ProSoccerData.

VERLONINGSPAKKET

- Consumptiebonnetjebĳ elke wedstrĳd
- Gratis toegangtot wedstrĳden/tornooien van de groep
- Gratis toegangtot thuiswedstrĳden van het eerste elftal
- Vergoedingper prestatie
- Betaling opleidingen

CONTROLE-ORGAAN

- Coördinator van de bouw waartoe de groep behoort
- TVJO
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VLINDERTRAINER

Devlindertrainer is een jeugdtrainer met grote flexibiliteit die niet toegewezenis aaneen vasteploeg of leeftĳd maar
inspringt wanneer nodig en mogelĳk. Voorbeelden hiervan zĳn afwezighedenvan trainers, of trainers die nood hebben aan
extra ondersteuning op trainingen.

Eenvlindertrainer kan, afhankelĳk van zĳn interessesen capaciteiten, toegewezenworden aan bepaaldeleeftĳdscategorieën.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

- Voorbereiden en gevenvan trainingen in lĳn met de visie en het jaarplan van de club
- Trainingsvoorbereiding elke training bĳ de hand hebben
- Voorbereiden en begeleidenvan wedstrĳden in lĳn met de visieen instructies van de club
- Wekelĳkse rapportage van trainingen en wedstrĳden via online platform ProSoccerData(diehĳ geleid heeft)
- Bĳwonen trainersvergaderingen
- Bĳ afwezigheid zelf zorgenvoor vervanging en communiceren naar coördinator en ouders

PROFIEL

- Gemotiveerd en geëngageerd
- Gelĳklopende visie over jeugdopleiding en jeugdvoetbal als dezevan de club
- Flexibel

RAPPORTERING

Dejeugdtrainer rapporteert aan de coördinator waartoe de ploeg die hĳ overneemt of ondersteunt behoort. Dit zowel
mondeling als via de wedstrĳd- en trainingsverslagen op ProSoccerData.

VERLONINGSPAKKET

- Consumptiebonnetjebĳ elke wedstrĳd
- Gratis toegangtot wedstrĳden/tornooien van de groep
- Gratis toegangtot thuiswedstrĳden van het eerste elftal
- Vergoedingper prestatie
- Betaling opleidingen

CONTROLE-ORGAAN

- Coördinator van de bouw waartoe de groep behoort
- TVJO


