
FUNCTIEOMSCHRIJVING TEAMLEIDER 

 

De teamleiders is de schakel tussen de spelers, ouders en de trainer en coach. 

 

Aan het beging van het seizoen is taak van de teamleider: 

• Verdelen van de verschillende functies binnen het team:  

- Trainer (minimaal één keer per week). Dit vanuit de input van het interesseformulier en 

als dat onvoldoende is, met hulp van TC en hoofdtrainer (eventueel roulatieschema met 

ouders).  

- Coach  

- Scheidsrechter/spelleider   

- Assistent-scheidsrechters (grensrechter))  

• Starten app groep  

• Ophalen, uitdelen van teamkleding en oefenballen 

 

De organisatorische taken van de teamleider:  

• Kantinedienst regelen (staat op site, 5 weken vooruit gepland) 

• Afspraken rijden/verzamelen voorafgaand aan de wedstrijd  

• Indelen training (i.o.m. trainer) 

• Onderhouden contact ouders i.v.m. wedstrijdtijden, verzamelen 

• Indien gewenst (laten) regelen teamuitje(s)  

• Doorgeven informatie aan team van div. commissies 

• Bij verhindering van het team doorgeven aan de wedstrijdsecretaris van Blauw-Zwart  

• Zorgen voor voldoende spelers. Korte termijn afzeggingen verantwoordelijkheid bij de 

ouders 

 

Taken teamleider in het veld (ook door Coach) 

• Algemeen gedrag/respectvol  

• Conflictbemiddeling 

• Zorgen dat de wedstrijdzakenapp wordt ingevuld 

Taken teamleider t.a.v. JCC  

• Aanspreekpunt voor de JCC  

• (Op tijd) Informeren JCC conflicten/klachten/verbeteringen/hulpvraag 

Algemeen 

• Ouders motiveren voor  vrijwilligersfunctie 

• Ouders attenderen op het invullen van het interesseformulier 

• Aanwezigheid op teamleidersbijeenkomsten (2 a 3x per jaar) 

• Indien problemen met trainer, doorgeven aan TC  

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING TRAINER 

 

De trainer geeft trainingen conform het technische jeugdplan:  

 

• JO9 = ontwikkeling bij het hebben van de bal en het achter de bal aanhollen. Geen 

uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, laten zien en laten voelen staat centraal bij het 

trainen van deze leeftijdsgroep;  

• JO11 = vaardigheden oefenen en oplossingen ontdekken in spelsituaties. JO11-pupil meer 

doelgericht en al meer in staat tot samenwerking dan de JO9 pupil. Spelenderwijs leren 

voetballen.  

• JO13= leren hoe zij in de “grote” wedstrijd hun voetbalvaardigheid kunnen gebruiken om de 

wedstrijd te winnen. Door middel van vereenvoudigde voetbalvormen deze ervaringen 

kunnen opdoen en oefenen.  



• JO15 t/m JO19 = er voor zorgen dat de jongeren enthousiast worden en blijven voor voetbal, 

door onder andere het geven van aantrekkelijke trainingen. De trainer heeft een 

voetbaltechnische en opvoedkundige taak.  

• De leeftijdscategorieën J)8 t/m JO19 trainen 2 keer per week. (Uitzonderingen daar gelaten)  

• Het trainingsschema wordt voorafgaan aan het nieuwe seizoen vastgesteld. (Eventuele 

uitzonderingen moeten worden afgestemd)  

• Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.  

• Begeleidt en coacht meestal het team bij wedstrijden.  

• Neemt deel aan het trainersoverleg.  

• Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden opleidingen. 

Dit in overleg met de Technische Commissie.  

• Legt verantwoording af aan de technisch coördinator.  

• Is verantwoordelijk voor de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen.  

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING COACH 

 

De coach begeleidt en coach het team bij wedstrijden. Uit de praktijk blijkt dat de functie van coach 

meestal door een/de trainer wordt vervuld.  In sommige teams is ook de teamleider dezelfde 

persoon als de coach.  

Hiernaast houdt de coach zich bij de wedstrijddagen bezig met: 

• Invullen wedstrijdzakenapp.  

• Toezien op algemeen gedrag/respectvol met elkaar omgaan in het veld en langs de lijn 

• Conflictbemiddeling indien nodig. 

 

 


