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CHARTER JEUGDCOÖRDINATOR      Svelta Jeugd 
 
Algemene functie 
 
De Jeugdcoördinator is belast met het opstellen, toepassen en controleren van het 
totale sporttechnische beleid van de jeugdafdeling van U6 t/e/m U17, zoals dat door 
het Jeugdbestuur is goedgekeurd.  
Hij is de bindende factor m.b.t. de coördinatie van de sportieve gang van zaken en 
zoekt oplossingen voor de meest voorkomende sportieve problemen. 
Hij maakt - samen met de sportief coördinator en sportief raadgever - deel uit van de 
sportieve cel binnen het Jeugdbestuur, zonder effectief lid te zijn van dit 
laatstgenoemd orgaan, dit in overeenstemming met de statuten. 
 
 
Profiel 
  

 Bezit minimum een UEFA B–diploma. 

 Heeft enige jaren ervaring met het werken met jeugdelftallen.  

 Heeft goede communicatieve vaardigheden.  

 Heeft de beschikking over leidinggevende kwaliteiten.  

 Kan met het nodige gevoel voor tact, probleemoplossend werken. 
 
 
Taakomschrijving  
 

 Deelt - samen met de trainers - de teams in. Hij neemt samen met de sportief 
coördinator, welke zetelt in het Jeugdbestuur, de eindbeslissing als er niet tot 
overeenstemming kan gekomen worden.  

 Geeft leiding aan en onderhoudt nauwe contacten met de trainers waarvoor 
hij tevens verantwoordelijk is.  

 Geeft ondersteuning en begeleiding, geen onderwijzing. 

 Stimuleert de trainers tot het volgen van opleidingen. 

 Evalueert permanent de jeugdtrainers samen met de sportief coördinator en 
stelt initiatieven voor om verbeterpunten te optimaliseren, bijvoorbeeld door 
extra (bij voorkeur interne) opleiding. 

 Stelt in samenspraak met de sportief coördinator nieuwe trainers aan.  

 Respecteert de eigen inbreng en mening van de trainers (binnen het 
jeugdvisieplan) 

 Op het vlak van interne communicatie:  
- Zit de maandelijkse vergaderingen met de jeugdtrainers en sportief 

verantwoordelijke voor en rapporteert het jeugdbestuur van gemaakte 
afspraken (verslagen) 

- Dient een aanspreekpunt te zijn voor de ouders en spelers i.v.m. 
sportieve problemen. Dit impliceert dat niet-sportieve 
aangelegenheden buiten zijn bevoegdheid vallen, doch door hem 
moeten voorgelegd worden aan het Jeugdbestuur ter bespreking en 
beoordeling. 

- Rapporteert aan het Jeugdbestuur over sportieve evolutie van de  
ploegen gedurende het seizoen. 
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- Informeert het jeugdbestuur over de (dagelijkse) gang van zaken 
binnen de jeugdwerking (doorschuiven van spelers, evaluatie testers, 
problemen spelers, ouders of trainers, wangedrag van spelers e.d.) 

 Draagt zorg voor de uitvoering van het jeugdvisieplan van de club en volgt om 
de 2 maanden de trainingsvoorbereidingen.  

 Zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling  

 Stimuleert het jeugdbestuur en hoofdbestuur een actief jeugdbeleid te voeren. 

 Respecteert de beslissingen van jeugdbestuur en hoofdbestuur 

 Onthoudt zich van elke publieke negatieve uitlating of commentaar die de 
club en de werking schade kan toebrengen. 

 Ondersteunt elke beslissing door het bestuur genomen en verdedigt deze bij 
derden.  De sportief coördinator is de eerste en enige die aangesproken 
wordt voor misnoegen aangaande genomen beslissingen. 

 Bezoekt zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden om zich een oordeel te 
kunnen vormen over de vaardigheden en vorderingen van de jeugdspelers en 
-trainers. Werkt gericht aan verbetering van het sportieve beleid.  

 Adviseert de sportief coördinator. 

 IJvert binnen de sportieve commissie dat evenwaardige eigen opgeleide 
spelers voorrang krijgen op externe spelers in het 1ste elftal. 

 
 
Algemene opmerking 
 
De Jeugdcoördinator voert zijn taken uit onder de vleugels van het Jeugdbestuur, 
aan wie hij verantwoording aflegt d.m.v. een rapportering welke voorafgaandelijk aan 
elke vergadering van het Jeugdbestuur wordt overgemaakt aan de leden ervan, en 
op elke vergadering van het Jeugdbestuur wordt besproken. 
 
 

 

 

 

 


