Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe
Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010

ALGEMEEN
De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede en
inzichtelijke organisatie binnen de vereniging. Naast de aanwezigheid van een hoofdbestuur zal er binnen
de vereniging een aparte organisatie voor het jeugdvoetbal moeten zijn. Binnen sv Die Haghe wordt de
jeugdafdeling aangestuurd door de jeugdcommissie. Deze jeugdafdeling valt in twee delen uit een, een
bestuurlijk en een technisch deel.
De Jeugdcommissie
Om efficiënt te kunnen werken is gekozen voor een kleine commissie. Deze bestaat uit:
• Jeugdvoorzitter, tevens lid van het hoofdbestuur
• Jeugdsecretaris
• Algemeen jeugdcoördinator
Eventueel wordt nog een commissielid technische zaken aan de commissie toegevoegd die een aantal
taken van de algemene coördinator overneemt m.b.t. het technische gedeelte.
De jeugdcommissie wordt ondersteund door de technische commissie jeugd (hierna te noemen TCJ),
bestaande uit de technisch jeugdcoördinator en de hoofdtrainers van elke leeftijdscategorie. De TCJ staat
onder leiding van de technisch jeugdcoördinator. De technisch jeugdcoördinator wordt hierbij gevraagd
en ongevraagd geadviseerd door de algemeen jeugdcoördinator.
De algemeen jeugdcoördinator wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door groepscoördinatoren A,
B, C, D, E, F en Mini-F. Een groepscoördinator kan ook meerdere categorieën tegelijk behartigen.. Deze
functie kan ook door de hoofdtrainer van leeftijdscategorie worden ingevuld.
Voor de uitvoerende taken beschikt de jeugdafdeling over:
• Gediplomeerde, gekwalificeerde, jeugdtrainers en -leiders voor de selectieteams
• Niet gediplomeerde jeugdtrainers en -leiders voor de overige teams
Uit oogpunt van doelgerichtheid en doelmatigheid kan de keuze worden gemaakt om functies, of
bepaalde taken uit functies, binnen de jeugdafdeling door eenzelfde persoon te laten uitvoeren.
Bij de functies in dit stuk gaat het dus niet altijd om verschillende personen, maar om rollen.

BESTUURLIJKE STRUCTUUR

Plaats van de jeugdafdeling binnen de vereniging
Binnen sv Die Haghe wordt de jeugdafdeling aangestuurd door de jeugdcommissie. Deze functioneert
onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur.

Taakomschrijving Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen, invoeren en realiseren van het jeugdbeleid
binnen de kaders van het algemeen beleid van sv Die Haghe. Hierbij zal het behouden van vrijwilligers
voor sv Die Haghe hoge aandacht krijgen. Vrijwilligers zijn en blijven belangrijk voor de continuïteit van de
jeugdafdeling van sv Die Haghe.
De jeugdcommissie draagt een verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de
jeugdafdeling. Om te komen tot een duidelijke structuur en een werkbare situatie is binnen de
jeugdcommissie een taakverdeling gemaakt die hierna is terug te vinden. Het streven is dat door deze
benadering voor iedereen binnen de jeugdafdeling duidelijkheid ontstaat over de diverse functies en de
bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
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Om het rendement van de jeugdcommissie optimaal te kunnen gebruiken moeten alle trainers, leiders,
spelers en ouders eventuele vragen daar neerleggen waar ze volgens onderstaande taakverdeling horen
te liggen. Mocht de betreffende functionaris niet (tijdig) te bereiken zijn, dan kan in dat geval contact
opgenomen worden met één van de andere commissieleden.

Jeugdvoorzitter
De functie van jeugdvoorzitter is beleidsvormend en representatief / vertegenwoordigend.
De jeugdvoorzitter maakt als gedelegeerde van de jeugdafdeling, mits gekozen door de leden, deel uit
van het hoofdbestuur. Als zodanig ziet hij/zij erop toe dat het jeugdbeleid past binnen het algemeen
beleid van sv Die Haghe en dat belangrijke zaken vanuit het hoofdbestuur voor zover die betrekking
hebben op de jeugd ook worden doorvertaald naar de jeugdafdeling. Andersom is hij/zij ook de
belangenbehartiger van de jeugdafdeling binnen het hoofdbestuur en zal hij/zij zich daar sterk moeten
maken voor de belangen van de jeugd.
Vanuit de representatieve vertegenwoordigende functie geeft de jeugdvoorzitter een gezicht aan het
hoofdbestuur. Dit zowel naar de eigen vereniging en jeugd (kampioenschappen, toernooien, enz.) als
naar buiten in contacten met andere verenigingen en organisaties zoals KNVB en overheid.
De jeugdvoorzitter treedt op als voorzitter van de vergaderingen van de jeugdcommissie.

Jeugdsecretaris
De jeugdsecretaris behandelt de in- en uitgaande correspondentie van de jeugdcommissie en is
verantwoordelijk voor de totale administratieve afhandeling namens de jeugdcommissie.
Belangrijke aspecten daarin zijn:
• Het opstellen van de jaarplanning voor de dienstdoend coördinatoren op wedstrijddagen van de
jeugdafdeling.
• Het, in overleg met de jeugdvoorzitter, opstellen van de agenda voor en voorbereiden van de
vergaderingen van de jeugdcommissie.
• Het inbrengen van binnengekomen stukken ter opvolging binnen de jeugdcommissie.
• Het verzorgen van uitgaande stukken ter opvolging door externe partners.
• Het notuleren van de vergaderingen van de jeugdcommissie en het vastleggen van genomen
besluiten.
• Het in onderlinge afstemming met andere jeugdcommissieleden bezoeken van regionale
vergaderingen van de KNVB voor zover deze betrekking hebben op de jeugd.
• Het verzorgen van mededelingen aan het jeugdkader via de postvakken en of email
• Aanleveren en coördineren van kopij vanuit de jeugdafdeling voor het clubblad.

Algemeen Jeugdcoördinator
De algemeen jeugdcoördinator is de bindende factor van de jeugdafdeling met betrekking tot de
coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de oplossing van de meest voorkomende problemen.
Belangrijke verantwoordelijkheden zijn:
M.b.t de organisatie
• Het algemene toezicht op de groepscoördinatoren, trainers, leiders, teams en spelers van de
niet-selectieteams en het observeren van hun functioneren.
• De opvang van nieuwe leden (verstrekken van aanmeldingsformulieren, inschrijving, aanmelding
bij ledenadministratie, toewijzing aan een team, voorlichting met betrekking tot de gang van
zaken binnen sv Die Haghe enz.)
• Het zorgen voor een goede invulling van de organisatie rondom de jeugd zoals beschreven in het
jeugdbeleidsplan. Dit omvat onder andere het, in overleg met de groepscoördinatoren,
aantrekken van voldoende jeugdleiders en –trainers en het toedelen daarvan aan de
verschillende teams, het verzorgen van een lidmaatschapsnummer, het wegwijs maken van de
nieuwe leiders en trainers binnen sv Die Haghe, het verstrekken van een jeugdbeleidsplan en
een oefenstofboek, afgestemd op de betreffende leeftijdsgroep.
• Het aanmelden van het aantal teams per leeftijdsgroep bij aanvang van iedere competitie bij de
KNVB.
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•

Het bijeenroepen en voorbereiden van de vergaderingen ten behoeve van alle functionarissen
voor aanvang van het seizoen en bij afsluiting van het seizoen. De algemeen jeugdcoördinator
treedt op als voorzitter van deze vergaderingen.
• Het in overleg met de groepscoördinatoren coördineren van de uitwisseling van spelers tussen
de verschillende leeftijdscategorieën.
• Het zorgen voor uitwisseling van informatie tussen hoofdbestuur en groepscoördinatoren, trainers
/ leiders over zaken als naderende kampioenschappen, degradaties, toernooien, enz.
• Het in overleg met de technisch jeugdcoördinator vertegenwoordigen van sv Die Haghe en
begeleiden van jeugdspelers welke zijn uitgenodigd in het kader van het Jeugdplan Nederland
van de KNVB.
• Het in onderlinge afstemming met andere jeugdcommissieleden bezoeken van regionale
vergaderingen van de KNVB voor zover deze betrekking hebben op de jeugd.
• Het onderhouden van contacten met jeugdafdelingen van andere verenigingen.
• Het begeleiden van HALT projecten, reclasseringsprojecten, eigen opgelegde alternatieve
straffen, straffen van de KNVB enz.
M.b.t. het technische gedeelte:
• Het aantrekken en toedelen van trainers en leiders voor selectieteams, in overleg met de TCJ en
de groepscoördinator.
• Het adviseren van de technisch jeugdcoördinator en het bijwonen van de vergaderingen van de
TCJ.
• Het in overleg met de technisch jeugdcoördinator vertegenwoordigen van sv Die Haghe en
begeleiden van jeugdspelers welke zijn uitgenodigd in het kader van het Jeugdplan Nederland
van de KNVB.
• Het ondersteunen van de technisch jeugdcoördinator bij de begeleiding van jeugdspelers die in
de belangstelling van een BVO staan.
De taken m.b.t. het technisch gedeelte kunnen ook worden uitgevoerd door een afzonderlijk
jeugdcommissielid voor technische zaken
Functieprofiel algemeen jeugdcoördinator
• Heeft ervaring met het werken met jeugdelftallen.
• Heeft goede communicatieve eigenschappen.
• Heeft de beschikking over leidinggevende kwaliteiten.
• Dient zijn enthousiasme over te brengen op de overige leden van de jeugdcommissie en
uitvoerende vrijwilligers .
• Zal zich conformeren met de in het jeugdbeleidsplan gestelde doelstellingen.

Groepscoördinatoren
Bij de uitvoering van bovenstaande taken wordt de algemeen jeugdcoördinator bijgestaan door de
groepscoördinatoren A, B, C, D, E, F en Mini’s. Deze groepscoördinatoren worden aangestuurd door de
algemeen jeugdcoördinator. Tot hun taken behoren onder meer:
• Algemene verantwoordelijkheid voor een goede organisatorische gang van zaken in de
betreffende leeftijdscategorie.
• Het werven van jeugdleiders en jeugdtrainers in samenwerking met de technisch
jeugdcoördinator en de algemeen jeugdcoördinator.
• Het overleg met trainers en leiders inzake de gang van zaken tijdens het lopende seizoen,
knelpunten signaleren en oplossen enz.
• Het verstrekken van informatie aan- en aanspreekpunt zijn voor de trainers, leiders, spelers en
ouders van de jeugdspelers.
• Het regelmatig bezoeken van trainingen van niet-selectie teams. (verplaatst, zie boven)
• Het coördineren van spelersuitwisseling en – vervanging tussen teams tijdens het seizoen.
• Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het jeugdvoetbal bij sv Die Haghe.
• Het mede organiseren van diverse groepsactiviteiten.
• Het controleren van het ledenbestand en het geven van terugkoppeling naar de
ledenadministratie.
Functieprofiel.
• Heeft affiniteit met jeugdvoetbal.
• Heeft goede communicatieve eigenschappen.
• Heeft de beschikking over leidinggevende capaciteiten.
• Zal zich conformeren met de in het jeugdbeleidsplan gestelde doelstellingen.
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Overige uitvoerende taken (buitenbestuurlijk)
De overige uitvoerende taken (toernooicommissie, materiaalbeheer, vervoer, overige aandachtsvelden en
projecten) worden uitgevoerd door buitenbestuurlijke vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de goede
gang van zaken op hun werkterrein.
Een bijzondere positie heeft de wedstrijdsecretaris jeugd, welke in deze nieuwe organisatievorm
buitenbestuurlijk is geplaatst.
Wedstrijdsecretaris jeugd (buitenbestuurlijk)
Alle aspecten rondom de planning van te spelen wedstrijden, door welk jeugdteam dan ook, lopen via de
wedstrijdsecretaris jeugd. Hij/zij is zowel voor de mensen vanuit sv Die Haghe (trainers, leiders en
hoofdbestuur) als voor mensen van buiten de vereniging (tegenstanders, KNVB, enz.) het aanspreekpunt
met betrekking tot de planning van competitiewedstrijden, bekerwedstrijden, vriendschappelijke
wedstrijden en toernooien van de jeugdafdeling.
Alle informatie met betrekking tot geplande, verzette, ingelaste en afgelaste wedstrijden loopt via de
wedstrijdsecretaris jeugd. Tevens behandelt de wedstrijdsecretaris jeugd alle competitiebescheiden van
de jeugdafdeling.
De wedstrijdsecretaris jeugd is verantwoordelijk voor de publicatie van het wedstrijdprogramma via de
daarvoor bestemde media. (Internet, clubblad enz). Leiders en trainers kunnen geen wedstrijd
organiseren of verzetten voordat er contact heeft plaatsgevonden met de wedstrijdsecretaris jeugd. Dit is
van groot belang in verband met planning van spelers, velden en andere wedstrijden die in het
wedstrijdschema staan.

TECHNISCHE STRUCTUUR
Technisch jeugdcoördinator
De technisch jeugdcoördinator vormt samen met de selectietrainers Technische Commissie Jeugd.
De technisch jeugdcoördinator maakt deel uit van de TCJ. Hij is de centrale functionaris ten aanzien van
het technische beleid. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het technische
beleid. Hij is bevoegd beslissingen te nemen betreffende alle technische aangelegenheden binnen de
jeugdafdeling.
De werkzaamheden, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het basisprofiel van de Technisch
jeugdcoördinator zijn hieronder beschreven.
Taken:
• Het algemene toezicht op de trainers, leiders, teams en spelers van de selectieteams
• Organiseren en voorzitten van de TCJ en het technisch overleg van de commissie technische
zaken.
• Deelnemen aan de Commissie Technische Zaken.
• Informeren van de algemeen jeugdcoördinator.
• Bewaken en sturen van het technische beleid.
• Ondersteunen en adviseren van trainers en/of leiders op voetbaltechnisch gebied.
• Geven van adviezen en zonodig doorvoeren van correcties tijdens trainingen, besprekingen en
wedstrijden van alle jeugdteams.
• Het aantrekken en toedelen van trainers en leiders voor selectieteams, in overleg met de
algemeen jeugdcoördinator en de groepscoördinator.
• Het begeleiden van talentvolle spelers en hun ouders/verzorgers, die in de belangstelling staan
van een betaalde club, respectievelijk het onderhouden van contact met spelers die naar een
betaalde club zijn gegaan;
• Het ondersteunen van jeugdtrainers bij het trainen van jeugdspelers. Zo nodig zelf trainingen of
clinics verzorgen
• Het ondersteunen van jeugdtrainers m.b.t. de wijze van training geven.
• Het zorgen voor een juiste doorstroming van jeugdspelers naar de senioren en de selectie door
middel van nauwe contacten met de hoofdtrainer(s) van de seniorenselecties van sv Die Haghe.
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Het in overleg met de algemeen jeugdcoördinator vertegenwoordigen van sv Die Haghe en
begeleiden van jeugdspelers welke zijn uitgenodigd in het kader van het Jeugdplan Nederland
van de KNVB.
Het onderhouden van de spelerscartotheek / speler volgsysteem.

Basisprofiel:
• Inzicht in en ervaring met jeugdselectievoetbal op hoog niveau.
• Opleiding Technisch Jeugd Coördinator of vergelijkbaar.
• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.
• Communicatieve en sociale vaardigheid
• Voldoende tijd beschikbaar voor volgen van wedstrijden en trainingen.

Technisch Commissie Jeugd.
De selectietrainers vormen samen met de technisch jeugdcoördinator de TCJ. De werkzaamheden van
de TCJ liggen op het voetbaltechnisch vlak.
De taken zijn onder meer:
• Het ontwikkelen, onderhouden en bewaken van technisch jeugdbeleid en zorgen voor
organisatievormen waarbinnen verwezenlijking van dit beleid mogelijk is. Dit technisch
jeugdbeleid dient te worden vastgelegd in een Technisch Jeugdplan.
• Daar waar nodig het begeleiden van de jeugdtrainers en –leiders bij het uitvoeren van het
technisch jeugdbeleid op zowel trainingsgebied als coaching rondom de wedstrijden.
• Het zorgen voor afstemming van het technisch jeugdbeleid op het technisch beleid van de
senioren en de coördinatie van de overgang van de jeugdleden naar de senioren en daarmee
samenhangend de overgang van de ene leeftijdsgroep naar de andere binnen de jeugdafdeling
zelf.
• Het inventariseren van het spelersmateriaal in de desbetreffende groepen; (scoutingfunctie)
• Het samenstellen van de selectieteams;
• Het nemen van beslissingen ten aanzien van de doorstroming van spelers in het geval de
betrokkenen er niet uitkomen;
• Het adviseren ten aanzien van de aanstelling van leiders bij selectie elftallen.
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STRUCTUUR JEUGDAFDELING

HOOFDBESTUUR
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