
Functie jeugdcoördinator BO Beerzel 
 
 

1. Inventaris maken van het aantal spelers per leeftijdscategorie: 
 

 Bepalen hoeveel ploegen er worden ingeschreven. 

 Op welk niveau er wordt ingeschreven. (in samenspraak met trainer) 

 Vaste regels opstellen m.b.t. het doorschuiven van spelers naar een 
hogere categorie. Hierbij dient het clubbelang te primeren op het 
individueel belang van trainers of spelers. 
 
 

2. Samenstellen van een capabele trainersstaf voor elk van de 10 
jeugdcategorieën: 
 

 Elke ploeg dient te beschikken over een T1 en een T2 of 
ploegafgevaardigde. 

 Streven naar maximum 3 seizoenen dezelfde T1 bij dezelfde ploeg. 
 
 

3. Aanwezigheid jeugdcoördinator op trainingen en wedstrijden: 
 

 Minstens 2 wedstrijden per ploeg per maand.(20 wedstrijden) 

 Minstens 3 trainingen per ploeg per maand. (30 trainingen) 

 Indien mogelijk, zorgen voor vervanging van een trainer die 
verhinderd is. 
 

 
4. Organiseren van een infoavond voor alle trainers en délégé’s voor 

aanvang van het seizoen waar er praktische afspraken worden gemaakt 
en de filosofie van de club m.b.t. jeugdvoetbal wordt duidelijk 
gemaakt: 
 

 Spelplezier staat voorop. 

 Fairplay t.o.v. medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. 

 Respect t.o.v. de trainers en afgevaardigden. Voetbal is geen chiro. 
Tijdens trainingen en wedstrijden mag er een minimum aan discipline 
worden verwacht. 



 Ouders dienen voor een positieve sfeer te zorgen langs het veld met 
aanmoedigingen voor de eigen spelers met respect voor 
tegenstrevers en scheidsrechters. 

 Verzorgd leren voetballen en inzet op trainingen en wedstrijden 
primeren op het naakte resultaat van een wedstrijd. Dit geldt zeker 
voor de laagste leeftijdscategorieën. 

 Elke jeugdspeler mag minstens de helft van een wedstrijd meespelen. 

 Pestgedrag wordt niet getolereerd. 

 Racisme wordt niet getolereerd. 
 
 

5. Rapporteren aan het jeugdbestuur en deelnemen aan de vergaderingen 
van het jeugdbestuur. 
 

6. In overleg met de trainers, tijdig het aantal tornooien en 
vriendenwedstrijden bepalen met de juiste data.  
 

7. Komen helpen op organisaties ten voordele van de jeugdwerking. 
 

8. Aanspreekpunt zijn voor spelers en hun ouders bij het ontstaan van 
eventuele conflicten of problemen tussen trainers en spelers. 
 

9. Tussentijdse evaluatie maken van elke ploeg, in samenspraak met de 
trainers, begin november m.b.t. het inschrijven van de ploegen in de 
diverse niveaus na nieuwjaar. 
 

10.  Opvolgen van de doorstroming van jeugdspelers richting reserven of 
1ste elftal. 
 


