
Taakomschrijving	diverse	functies	
GASTHEER	/	GASTVROUW	
OCHTEND  vanaf ± 8.30 (als het programma start om 9.30) tot ca 12.30 uur 

Alleen indien er sprake is van volledige afgelasting (KNVB) is er ook geen bestuursdienst. 
Als er geen eigen programma is, dan is er dienst vanaf 1 uur voor de eerste uitwedstrijd. Er 
is altijd iemand aanwezig in of nabij de bestuurskamer/ voorterrein. 

 Hoekvlaggen plaatsen op de speelvelden, doelnetten verzorgen. 
 Minivelden, jeugddoelen en ballen klaarzetten (samen met de leider) en na de wedstrijden 
weer opruimen. 

 Alle kleedkamers (dus ook van de scheidrechters) openen. 
 Bord kleedkamer- en veldindeling ophangen. 
 Ontvangst leiders gasten en thuisspelende ploegen en scheidsrechters. 
 Limonade of thee voor spelers en scheidsrechters verzorgen (vragen wat ze willen drinken) ) 
en na de wedstrijden weer opruimen. 

 Zorgen dat de uitslag in overleg met de scheidsrechter ingevuld wordt in de App (bij jO7 t/m 
JO12 doorgeven aan wedstrijdsecretaris) na de wedstrijd. 

 Maatregelen nemen bij blessures en andere problemen. Bij wedstrijdproblemen (niet 
opkomen, staken, ed) contact opnemen met de wedstrijdsecretaris. 

 Eerste aanspreekpunt voor andere verenigingen mbt afgelastingen, wedstrijdinformatie e.d. 
Afgelastingen uitwedstrijden doorgeven aan leider, wedstrijdsecretaris en websitecommissie 

 Bestuurskamer en secretariaat netjes houden. 
 Kleedkamers controleren na de wedstrijd en indien nodig met de trekker schoonmaken. 
 Bij afgelasting in overleg met de wedstrijdsecretaris alles doorgeven aan spelers en 
trainer/coach via de App. 
 

MIDDAG Afhankelijk van het programma vanaf ca. 12.30u 
 Overleg met gastheer/vrouw van de occhtenddienst. 
 Ontvangst ploegen, besturen tegenstanders en scheidsrechters. 
 Ballen gereedmaken voor de wedstrijden 
 Thee in de rust, ook scheidsrechters (evt limonade) 
 Ophalen lege theespullen 
 Ballen verzamelen en opruimen 
 Hoekvlaggen ophalen, doelnetten opruimen 
 Kleedkamers opruimen  en afsluiten 
 Infobord kleedkamers en veldindeling ophalen 
 Telefoon beantwoorden (uitslagen, wedstrijdverslag, pers) 

  



DE	LEIDER		

 Geeft leiding aan zijn spelers.  
 De teamleider is tijdens wedstrijden herkenbaar als trainer van SJO Serooskerke-Veere door 
het dragen van een coachjas.  

 Zorgt voor een rij en was schema en ziet toe op persoonlijke hygiëne (douchen)  
 Heeft een sleutel van het ballenhok . 
 Draagt zorg voor het materiaal (ballen, kleding, verzorgerstas etc.).  
 Minivelden, jeugddoelen en ballen klaarzetten (samen met de gastheer/vrouw) en na de 
wedstrijden weer opruimen. 

 Alles voor de warming-up gereed maken.   
 Zorgt dat het kleedlokaal netjes achtergelaten wordt (zowel bij thuis- als uitwedstrijden). 
 Bij een thuiswedstrijd is hij ruim voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig en bij 
uitwedstrijden is hij ook ruim voor het vertrek aanwezig . 

 Vermeldt alle bijzondere gebeurtenissen rond zijn team aan de desbetreffende 
jeugdcoördinator.  

 Fungeert indien nodig als grensrechter. 
 Bezoekt de leiderbijeenkomsten van de desbetreffende categorie en overlegt met de 
desbetreffende coördinatoren. 

 Je meldt je even voorafgaand aan de wedstrijd of bij vertrek vanuit het clubhuis bij de 
gastheer/gastvrouw. 

 Je vangt de scheidsrechter op.  
 Zorgt ervoor dat de uitslag van de wedstrijd in de wedstrijdzaken app vermeld wordt. 
 Regelt de teamuitjes. 
 De trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Niet vloeken, 
discrimineren, roken of alcohol nuttigen.  

 Trainers en leiders stimuleren actief de deelname aan sponsoracties. Zoals grote clubactie, 
oliebollen verkoop en sponsorloop. 
 

COACH:	

 De coach is tijdens wedstrijden herkenbaar als trainer van SJO Serooskerke-Veere door het 
dragen van een coachjas.  

 Heeft een sleutel van het ballenhok. 
 Is ruim op tijd aanwezig voor aanvang van wedstrijden en training. 
 Maakt samen met de trainer de opstelling voor de komende wedstrijd. 
 Geeft voor de wedstrijd een korte wedstrijdbespreking en benadrukt de gemaakte afspraken. 
bv wie staat waar bij corners. Wie neemt de hoekschoppen en penalty's. 

 Regelt en begeleidt de warming-up. 
 Regelt de wissels en zorgt ervoor dat iedereen ongeveer evenveel voetbalt. 
 Fungeert indien nodig als grensrechter. 
 Geeft tijdens de wedstrijden op een normale positieve wijze aanwijzingen aan zijn spelers. 
 Geeft tijdens de rust van wedstrijden op een normale positieve wijze aanwijzingen aan zijn 
spelers. 

 Regelt samen met de leider alle andere dingen. Vervoer, kleding, ballen etc. 



 De trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Niet vloeken, 
discrimineren, roken of alcohol nuttigen.  

 Trainers en leiders stimuleren actief de deelname aan sponsoracties. Zoals grote clubactie, 
oliebollen verkoop en sponsorloop. 

 Zorgt ervoor dat de uitslag van de wedstrijd in de wedstrijdzaken app vermeld wordt. 
 Is aanwezig op de overlegmomenten welke worden geregeld door de TC. 
 

TRAINERS	(INDIEN	MOGELIJK	TRAINER/COACH)	

 De trainer is tijdens wedstrijden en trainingen herkenbaar als trainer van SJO Serooskerke-
Veere door het dragen van een coachjas.  

 Heeft een sleutel van het ballenhok  
 Zorgen voor de voetbaltechnische begeleiding van de spe(e)l(st)ers zoals uitgezet in het 
technisch beleid van de SJO (deel 2 van het jeugbeleidsplan).  

 Verantwoordelijk voor de leiding en coaching van het team. 
 Is ruim op tijd aanwezig voor aanvang van wedstrijden en training. 
 Zet alle benodigde trainingsspullen klaar en pompt de ballen op. 
 Ruimt na de trainingen de spullen weer netjes op en zorgt ervoor dat de kleedkamer en het 
ballenhok netjes achtergelaten worden. 

 Regelt en begeleidt de warming-up. 
 Geeft tijdens de trainingen op een normale positieve wijze aanwijzingen aan zijn spelers. 
 De trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Niet vloeken, 
discrimineren, roken of alcohol nuttigen.  

 Trainers en leiders stimuleren actief de deelname aan sponsoracties. Zoals grote clubactie, 
oliebollen verkoop en sponsorloop. 

 Maakt spelersbeoordelingen in overleg met de TC. 
 Is aanwezig op de overlegmomenten welke worden geregeld door de TC. 
 Zorgt ervoor dat de uitslag van de wedstrijd in de wedstrijdzaken app vermeld wordt. 

 
WEDSTRIJDSECRETARIS	

 Zorgt dat jeugdtrainers en -leiders tijdig op de hoogte zijn van het wedstrijdprogramma en de 
wijzigingen hierop, evenals wedstrijdreglementen, voor zover het de jeugd betreft.  

 Is het centrale punt voor de communicatie met de KNVB en het postadres voor externen.  
 Zorgt ervoor dat post en/of mail en app verkeer bij de juiste persoon terecht komt.  
 Is ook de contactpersoon voor het regelen van oefenwedstrijden.  
 Regelt tevens de trainingstijden en velden.  
 Zorgt ervoor dat er op zaterdagmorgen bij de wedstrijden een scheidsrechter aanwezig is, 

indien er geen scheidsrechter aangesteld is door de KNVB. vanuit de oudste jeugdteams voor 
de jongere jeugdteams. 

 Bij afgelastingen de gastheer/vrouw, kantine, teams en scheidsrechters inlichten via de app. 
Oudste jeugdteams regelt hoofdbestuur. 

 Samen met de secretaris de groeps apps (leiders,trainers, gastheer/vrouw, etc. beheren. 
 
 



ACTIVITEITEN	COÖRDINATOR	

 verzorgt, in samenwerking met de overige SJO bestuursleden, de evenementen rondom het 
voetballen zoals bijvoorbeeld: 

o de seizoenstartdag,  
o de oliebollenverkoop,  
o lotenverkoop Grote Clubactie,  
o de nieuwjaarsloop,  
o paaseieren zoeken, 
o Sinterklaas  
o Bingoavond  
o obstaclerun. 
o slotdag/avond BBQ oid 
o en het organiseren van evt. andere evenementen. 

ZEVENDORPENTOERNOOI	COMMISSIE	(ZAALVOETBALTOERNOOI)	

 Vergadert samen met de vertegenwoordigers van de andere Walcherse dorpen een aantal 
keren per jaar in de maanden oktober, november en december. 

 Regelt de zaalwacht. 

 inventariseert/informeert samen met de coördinatoren  hoeveel teams er ingeschreven 
worden. 

 Maakt wedstrijdschema’s. 

 
 


