
Overzicht taken en initiatieven Jeugdcoördinatiecommisie 
 
De jeugdcoördinatiecommissie [JCC] bestaat uit een voorzitter en verschillende  
jeugd coördinatoren. Het streven is per leeftijdscategorie één jeugd coördinator aan te stellen. 
De voorzitter van de JCC is lid van de jeugdcommissie. De taken van de JCC vallen onder 
verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. 
 
De taken van de jeugdcoördinatiecommissie (gebaseerd op taken Jeugdbegeleidingsgroep uit 
het Technisch Jeugdplan 2015-2017 en aangevuld met taken die momenteel onvoldoende 
geborgd zijn) zijn als volgt: 
 

- De JCC draagt verantwoordelijkheid voor de algehele coördinatie binnen de diverse 
leeftijdsgroepen, met uitzondering van de selectieteams.  

- De JCC fungeert als aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders van jeugdleden 
- De JCC is de schakel tussen spelers en hun ouders tegenover commissies en besturen. 

Hieronder valt  
o De informatieverstrekking van geplande activiteiten naar spelers en teams, 

zoals toernooien of niet-voetbal gerelateerde activiteiten. 
o Het verzorgen van alle overige informatie aan de leider(s) van de teams binnen 

zijn/haar leeftijdsgroep, maar ook aan ouders en aan spelers, afhankelijk van 
het soort informatie en de leeftijdscategorie.  
Deze informatie kan geschieden op de volgende wijzen: 

� Via email 
� Via app-groepen 
� Via de website  
� Driemaal per jaar leidersoverleg / informatieavond.  
� Samenstellen en up to date houden beschrijvingen vrijwilligersfuncties 

(teamleider, leeftijdcoördinator etc) en ophalen beschrijving 
vrijwilligersfuncties bij overige commissies.  

� Informatiepakket voor (nieuwe) leden.  
o Het agenderen van zaken die spelen onder de teams/ jeugd in de verschillende 

commissies, waaronder de jeugdcommissie. 
o De terugkoppeling van beleid en besluiten in de jeugdcommissie (en andere 

commissies) naar de teams.  
 

De JCC draagt zorg voor de indeling van de niet-selectie teams (zogenaamde 
recreatieteams), in goed overleg met de Technisch Jeugdcoördinator (TJC) en de 
Technische Commissie (TC). Enkele uitgangspunten hierbij zijn: 

o Het niveau van spelers vormt de basis voor de teamindeling en wordt 
ingebracht door de TC. Die heeft hierover contact met trainers en coaches van 
de verschillende teams en organiseren oefenwedstrijden om de niveaus van 
spelers te beoordelen. 

o Bij gelijk niveau wordt gekeken naar 
� Beschikbaarheid van ouders tbv vrijwilligersfunctie binnen de teams 

(het streven is dat elk team een coach, teamleider en trainer heeft). 
� Naar wensen van spelers (vriendjes/vriendinnetjes)  

o Benoemen van teamleiders tegelijk met teamindeling 
o Door middel van een interesseformulier onder jeugdleden en hun ouders wordt 

jaarlijks input opgehaald met betrekking tot voorkeuren spelers en 
inzetbaarheid ouders voor verschillende vrijwilligersfuncties binnen de 
jeugdafdeling.  



o Om de teamindeling op tijd af te ronden (1 juni moeten teams doorgegeven 
worden aan KNVB) worden afspraken gemaakt met de Technisch  
Jeugd coördinator, verschillende commissies en worden planningen gemaakt 
rondom tot stand komen van teamindelingen. 

- De JCC begeleidt nieuwe aangemelde leden en coördineert de teamindeling voor deze 
nieuwe leden. Onderdeel hiervan is een ‘intake’ zodat verwachtingen over en weer 
goed gemanaged worden.  

- De JCC helpt de ledenadministratie om de jeugdledenadministratie up to date te 
houden. Om inzicht te krijgen in de actuele samenstelling van de teams wordt 
samengewerkt met TC, teamleiders en trainers. 

- Wat betreft de jeugdcoördinatoren waaruit de JCC bestaat: 
o Elke jeugdcoördinator heeft contact met leiders in de desbetreffende leeftijd en 

weet wat er speelt.  
o Een jeugdcoördinator begeleidt een nieuw lid in het vinden van een team 

binnen de desbetreffende leeftijd. 
o Daarnaast kan een jeugdcoördinator eigenaar van een initiatief/ 

aandachtsgebied zijn.   
� Ondersteuning ledenadministratie 
� Update teamleidersmap (taken, verwachting, algemene info 

wedstrijden, oefenballen) 
� Verzamelen overige info vrijwilligersfuncties 
� Afstemming verschillende commissies 
� Interesse formulier opstellen en de verwerking daarvan 
� Internet (voorstel: onderscheid leden en nieuwe leden/ externen. 

Introductie Blauw-Zwart, info voor nieuwe leden, inschrijfformulier 
aanpassen, verwachtingen ouders, beleid. Te overwegen/ ntb: samen 
met web- en communicatie commissie)  
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