Rolomschrijving Jeugd Coordinator
HC Houten 2017-2018
De coördinator is de belangrijke spil en cultuurdrager tussen STK en HC Houten enerzijds en
de teams (coaches, spelers én ouders) anderzijds. Daarnaast heeft hij/zij een organiserende
functie, wat inhoud dat het reilen en zeilen van de juniorenteams onder de
verantwoordelijkheid valt van de coördinator. Daarvoor hebben we hieronder een vierdeling
gemaakt, om de aandachtsgebieden goed in kaart te brengen. Belangrijk is om voortdurend
goed contact hebben met de doelgroepen: Team, Coach en STK. De rol bevat ook een
administratieve en organisatorische kant. De rol betreft zowel de veld- als de zaalcompetitie
en de aandacht is er voor breedte- én prestatieteams.
Wat is herkenbaar in een Jeugd Coordinator?
Hij/ zij is bijzonder communicatief, goed in contact leggen, heeft een gezonde clubbeleving,
is ambassadeur van het beleid van HCH, heeft organisatietalent en is bovenal positief
ingesteld.
4 doelgebieden & taken
• STK is verantwoordelijk voor:
• selectieproces &- planning
• trainingsschema
• trainer/coaches aanstellen lijnteams
• trainers aanstellen breedteteams
• opleiden en aansturen van trainers
• Coordinator heeft actieve rol om te
weten wat STK doet en communiceert
in bovenstaande taken

• Teamindeling in LISA invoeren na de
selectietrainingen
• Wachtlijst in de gaten houden voor evt
instroom
• Nieuwe ouders op weg helpen binnen
de vereniging.
• Toernooi informatie doorsturen
• In contact blijven met de
wedstrijdsecretaris
• Coordinatorenoverleg bijwonen

STK

Coach
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Team

• Procesbegeleider bij samenstellen Breedteteams die
met Coaches wordt besproken
• Begeleidingsteam voor Breedte teams vinden; coach
en manager en daarmee afspraken maken
• Ouderavond organiseren per team olv coach aan
het begin van het seizoen , draaiboek voorhanden
• Vraagbaak zijn voor coaches, oa bij regelen invallers
• Zichtbaar zijn: zoveel mogelijk wedstrijden bekijken
en coach-de-coach gesprekken voeren
• Positief Coachen ondersteunen bij coaches
• TIPS bespreken met Coach

• Team =spelers én ouders
• Selectieproces en teamindeling communiceren
• Rolverdeling duidelijk communiceren naar spelers
en ouders aan het begin van het seizoen
• Het begeleidingsteam is 1e aanspreekpunt voor de
spelers en ouders, coordinator ondersteunt
begeleidingsteam in bv escalaties
• Positief Coachen benadrukken in team én bij
ouders
• Spelers aanspreken op wangedrag, in en buiten het
veld

Qua organisatie; per categorie 2 coördinatoren, 1 voor de jongens en 1 voor de meisjes
2017-2018
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