
 

TAAKOMSCHRIJVINGEN JEUGDLEIDERS 
 

De jeugdleiders zorgen, i.s.m. de jeugdtrainer, voor de begeleiding van de spelers van hun 
groep bij wedstrijden en nevenactiviteiten. Samen met de jeugdtrainer zijn de jeugdleiders de 
vertegenwoordigers van de vereniging.  
 
Een leider is echter geen “loopjongen”, iemand die alleen het werk doet wat de trainer niet 
wil doen. Nee, het is de bedoeling dat een leider meepraat over alle zaken. De 
eindverantwoording ligt echter altijd bij de trainer. 
 
De trainer is verantwoordelijk voor de coaching tijdens een wedstrijd en training. Het moet 
vermeden worden dat er te veel mensen coachen langs de kant, zeker als ook nog eens 
tegengestelde aanwijzingen worden gegeven. Het moet niet verwarrend worden voor de 
spelers. 
 
Wanneer de trainer niet aanwezig kan zijn bij de wedstrijd, dan is de leider verantwoordelijk 
voor de coaching. 
 
Voorbereiding op een voetbalseizoen: 
 
� Maakt de teamindeling voor het nieuwe voetbalseizoen bekend aan de spelers. 
 
� Haalt de voetbalmaterialen en de teamkleding voor het komend voetbalseizoen op tijdens 

de uitdeelavond. 
 
� Met de trainer en de eventuele andere leider worden afspraken gemaakt over de 

rolverdeling tijdens het voetbalseizoen.  
 
� Gaat alle ouders en/of verzorgenden op de hoogte brengen van de trainingstijden en het 

wedstrijdprogramma.  
 
� Maakt, in overleg met de trainer en de eventuele andere leider, een schema voor: 

trainingen, wedstrijddata, rijden, vertrektijden, wassen etc. 
 

� Zorgt dat alle gegevens van de spelers actueel zijn (o.a. nummers mobiele telefoon) en 
geeft wijzigingen door aan de coördinator. 

 
� Maakt afspraken met spelers en trainers over afmeldingen voor wedstrijden en trainingen 

(wie moet zich waarvoor, wanneer bij wie afmelden). 
 

� Regelt eventueel oefenwedstrijden (thuiswedstrijden altijd afstemmen met Jitske). 
 

� Speelt eventuele problemen door aan de coördinator in het jeugdbestuur. 
 

� Houdt de website bij (teamfoto, wedstrijdverslagen, ed.) of laat dit bv doen door een 
ouder (kan ook rouleren). 

 



� Het wordt zeer op prijs gesteld dat de leider aanwezig is en/of assisteert bij niet-voetbal 
activiteiten. 

 
Ten aanzien van de wedstrijden:  
 
� Zorgen dat spelers zich correct en sportief gedragen naar de scheidsrechter, tegenpartij, 

publiek, medespelers en het kader. 
 
� Zorgen dat de spelers tijdig aanwezig zijn: 

o Thuiswedstrijden junioren:  60 minuten voor aanvang;  
o Uitwedstrijden junioren:    op afgesproken vertrektijd; 
o Thuiswedstrijden pupillen: 45 minuten voor aanvang; 
o Uitwedstrijden pupillen: op afgesproken vertrektijd. 

 
� Zorgen voor een ordelijk verloop in de kleedkamer, na gebruik de kleedkamer 

netjes/schoon achterlaten. 
 
� Zorgen voor de hygiëne van de spelers; douchen na sporten is in principe verplicht, 

materiaalgebruik, advies over blessures. 
 
� Zorgen voor een goede sfeer in de groep, rekening houdend met de specifieke 

leeftijdskenmerken van de betreffende groep. 
 
� Correct invullen van het digitaal wedstrijdformulier. 
 
� Zorgen voor een grensrechter (indien nodig). 
 
� Zorg dragen voor de wedstrijdballen. 
 
� Zorg dragen voor de verzorgingstas. 
 
� Ontvangst van de tegenpartij bij thuiswedstrijden. 
 
� Draagt zorg voor de tenues en eventueel voor reserveshirts. 
 
� Zorg dragen voor een rustige en veilige heen en terugreis bij uitwedstrijden. 
 
� Problemen oplossen (scheidsrechters, kantine, tegenpartij, vervoer) indien nodig in 

overleg met het bestuurslid technische zaken. 
 
� Regelen van drinken in de rust voor het eigen team en de tegenpartij. 
 
 
Ten aanzien van trainingen:  
 
� Regelmatig contact met de trainer en regelmatig bezoek aan de trainingen. 
 
 
Bijzondere taken jeugdleiders: 
 
� Verzorgt eventueel en mooie seizoenafsluiting met het team (bijv. teamuitje, BBQ o.i.d.). 
 
� Aandacht schenken aan zieke en geblesseerde spelers of trainer(s). 



 
� Bijwonen periodiek overleg met het vrijwillig jeugdkader. 

 
� Het wordt zeer op prijs gesteld dat de leider aanwezig is en/of assisteert bij niet-voetbal 

activiteiten. 
 
� Klankbord voor de trainer. 

 
� Aan het einde van het voetbalseizoen het verzamelen van het van alle ter beschikking  
      gestelde materialen (kleding, ballen, waterzak, sleutels etc.) en levert ze in.    

 
 
 
 


