
 
 

Jeugdcoördinator WVF Kidsleague 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

§ Is bij eventuele knelpunten, problemen, organisatorische 
vragen het aanspreekpunt voor het Technisch kader, spelers 
en ouders. 

§ Informeert de jeugdvoorzitter en de coördinator 
“onderbouw” desgevraagd over de (dagelijkse) gang 
van zaken binnen zijn/haar sectie. 

§ Is verantwoordelijk voor de samenstelling de zgn. Clubteams (met 
name 5- en 6-jarigen (evt 4 jr) en Landenteams (met name 7-
jarigen). Op advies van (Hoofd) Scouting worden talenten vanuit de 
Clubteams bij elkaar ingedeeld in een Landenteam voor 
doorstroming naar JO8 selectieteams (meestal max. 2 teams). 

§ Organiseert voor aanvang van elke speelronde (najaar/voorjaar) 
een eerste bijeenkomst waarbij kennis wordt gemaakt met de 
coördinatoren van de leeftijdscategorieën en wat er verwacht wordt 
van de ouder. Tevens moet er dan een trainer en leider uit de groep 
van ouders gekozen worden. De coördinator kan ondersteunen in 
het zoeken naar een trainer, maar dit is als eerste een 
verantwoordelijkheid van het team zelf. Noteert voorkeur m.b.t. 
trainingsdag(en) en -tijden van de diverse teams en draagt deze 
gegevens over. 

§ Deelt spelers in die in de loop van het seizoen lid zijn geworden en 
bewaakt eventuele wachtlijst en communiceert hierover met 
Ledenadministratie en met ouders van nieuwe leden. 

§ Beheert het overzicht van spelers van de teams binnen de sectie. 
§ Ontvangt ca. 1 maand voor einde van een speelseizoen 

(voorjaar en najaar) een advies van Scouting m.b.t. 
geselecteerde talenten vanuit de Club – en Landenteams die 
gezamenlijk doorstromen naar respectievelijk Landenteams 
en JO8 selectieteams. 

§ Informeert in november en april bij leider/trainer van de teams 
of er nog verzoeken/wijzigingen mbt het aankomende seizoen 
zijn. Dit om in beeld te krijgen of er spelers gaan stoppen, er 
vriendjesverzoeken zijn e.d. 

§ Stuurt in januari en augustus de indelingen voor de 
aankomende speelronde (najaar/voorjaar) richting nieuwe 
ouders en bestaande teams (direct gevolgd door een 
informatieavond voor alle ouders) 

§ Stelt de speel/corveeschema’s samen per speelronde en zorgt 
voor communicatie richting Technisch kader, maar ook 
richting scouting, kantine en facilitair beheer. 

§  Is eindverantwoordelijk voor de groepsapp voor het Technisch 
kader. 



§ Communiceert met leiders/trainers inzake uitgifte/inname materialen en 
kleding. 

§ Zorgt dat de teamleiders de wedstrijdstanden doorgeven in de 
groepsapp van het technisch kader en verwerkt dit in eigen 
administratie dat dient ter beoordeling van de teams door de 
coördinator. Binnen de Kidsleague worden geen competitiestanden 
bijgehouden en gecommuniceerd richting ouders/teams conform beleid 
WVF/KNVB. 

§ Verzorgt de communicatie vanuit WVF naar Technisch kader, ouders 
en spelers van zijn/haar sectie d.m.v. mail en whatsapp. 

§ Biedt ondersteuning vanuit de club aan het Technisch kader van 
de breedteteams door middel van de voetbalmethode 
VTON. 

§ Is op vrijdagavond cfr. speelschema aanwezig als 
aanspreekpunt tijdens de Kidsleague wedstrijden en 
opent en sluit de kleedkamers.  

§ Neemt deel aan het coördinatoren-overleg o.l.v. de 
voorzitter van het jeugdbestuur (3-4x per jaar). 

§ Verzorgt in december en mei ter afsluiting van het 
najaar/voorjaarsseizoen een medaille ceremonie in de 
kantine van WVF. Benodigde medailles/bekers worden 
hiervoor besteld volgens de procedure zoals door alg. 
penningmeester is vastgelegd. 

§ Organiseert voor de Clubteams een interne 
zaalcompetitie tijdens de winterstop in ’t Anker 
(reservering via Sportservice Zwolle). 

§ Zorgt voor aanmelding van de Landenteams bij de 
Zwolse Winterzaalcompetitie en communiceert het 
vastgestelde speelschema richting Technisch kader van 
de Landenteams. 

§ Organiseert samen met coördinatoren van JO8 en JO9 in 
april een overleg t.b.v. goede coördinatie van de 
doorstroming vanuit de Landenteams naar de JO8/9 
teams. 

§ Zorgt voor gastvrije communicatie richting nieuwe ouders 
in geval van verzoeken voor proeftrainingen of nadere 
uitleg van functioneren van de Kidsleague. Kidsleague is 
het eerste contact van ouders/kinderen met WVF! 

§ Zorgt bij voorkeur zelf voor opvolging van nieuwe 
coördinatoren. Minimale benodigde aantal coördinatoren 
tbv Kidsleague is 2, bij voorkeur 3 personen. 
 
 

 
*Technisch kader (trainer – teamleider) 


