Functieomschrijving
“verantwoordelijke Instroom”
KVC Jong Lede
Situering binnen de clubhiërarchie
De jeugdcoördinator handelt binnen de visie van KVC Jong Lede en valt rechtstreeks onder
de bevoegdheid van de Tvjo.
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Competenties
De verantwoordelijke beschikt over de volgende competenties:
1. Discipline
Je bent gedisciplineerd en zorgt voor discipline in je team. Bijvoorbeeld: “je bent tijdens
clubactiviteiten steeds in clubtenu”.
2. Inzet
Je zet je in bij het uitvoeren van clubactiviteiten. Bijvoorbeeld: “Je bereidt je
vergaderingen en trainerondersteuningmomenten voor en gebruikt een
speleropvolgsysteem daarvoor”.
3. Stiptheid
Je bent stipt aanwezig op clubactiviteiten.
Je houdt scoutingsresultaten van spelers correct bij in een speleropvolgsysteem.
4. Initiatief en inspiratie
Je neemt initiatief om clubactiviteiten vlot te laten verlopen.
5. Samenwerking
Je werkt constructief samen met collega trainers en verantwoordelijken.
6. Inlevingsvermogen
Je stelt je in de plaats van de ontvanger van een boodschap. Bijvoorbeeld: “Hoe zal die
bewuste speler zich voelen als ik een boodschap op een negatieve harde manier breng?”
7. Toepassen van de visie van de club
Je kent en past de visie van de club toe.

Bevoegdheden
De verantwoordelijke “Instroom” staat in voor het ondersteunen en begeleiden van de
trainers U7, U8, U9, U10 en U11. Dit gebeurt in samenwerking met de Tvjo, assistent Tvjo, en
verantwoordelijke techniek.

Resultaatsgerichte doelstellingen
1. Je volgt op jaarbasis minstens één training en één wedstrijd op van acht ploegtrainers per
seizoen.
2. Je maakt van elk opgevolgde training en wedstrijd een verslag en bespreekt dat met de Tvjo
en de ploegtrainer. Samen met de ploegtrainer voorzie je hem in een persoonlijk actieplan
en ontwikkelingsplan.

3. Je geeft op die manier, voetbaltechnische ondersteuning en tips aan trainers, zowel
op gebied van trainingen/wedstrijden als op fysiek en mentaal vlak.
a. Je schoolt jezelf bij om de trainers beter te kunnen ondersteunen.

4. Je zorgt er voor dat dat de sportieve visie van de club doorgegeven wordt via de
trainer. Bijvoorbeeld het toepassen van de principes:
a. elk kind speelt evenveel en tot en met u9 ook op elke positie;
b. positieve coaching ten allen tijde;
c. opleiding gaat boven resultaat.

