FUNCTIEOMSCHRIJVING JEUGDCOÖRDINATIECOMMISSIE
De JCC is de schakel tussen spelers en hun ouders tegenover de commissies en besturen en draagt
verantwoordelijkheid voor de algehele coördinatie binnen de diverse leeftijdsgroepen.
De drie belangrijkste taken binnen deze leeftijdsgroepen zijn:
1. Begeleiding nieuwe leden.
2. Teamindeling recreatie-teams.
3. Communicatie tussen bestuur+ commissies en ouders (vooral via leiders).
De jeugdcoördinatiecommissie [JCC] bestaat uit een voorzitter en per leeftijdscategorie één jeugd
coördinator. De voorzitter is lid van de jeugdcommissie. De taken van de JCC vallen onder
verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. Er wordt 1x per maand vergaderd.
Aan het begin van het seizoen wordt een planning opgesteld waarin de voorbereiding voor het
volgend seizoen wordt vastgelegd. Dit gebeurt in nauw overleg met voorzitter van de
jeufdcommissie, de Technische Commissie en de Technisch Jeugdcoördinator.
Ad 1. Begeleiding nieuwe leden
- Van de ledenadministratie ontvangt de JCC informatie over een nieuw lid. De JCC neemt
contact op met zowel de TJC, hooftrainer en ouders om een eerste training te bespreken en
stemt af in welk team gespeeld kan worden, afhankelijk van ruimte in de teams. Mocht er
geen plek zijn, dan wordt gekeken of een nieuw lid alvast mee kan trainen in afwachting van
plaatsing in een team.
- Naast informatie over het team (of geen team), stuurt de JCC algemene relevante informatie
aan ouders van nieuwe leden.
Ad 2. Teamindeling recreatie-teams
-

-

De JCC draagt zorg voor de indeling van de niet-selectie teams (zogenaamde recreatieteams).
De leeftijdscoördinator maakt de indeling in zijn of haar leeftijdscategorie in goed overleg
met de Technisch Jeugdcoördinator (TJC), de Technische Commissie (TC) en (hoofd)trainers.
Uitgangspunt hierbij is dat het niveau van spelers de basis vormt voor de teamindeling. Het
niveau wordt ingebracht door de TC, TJC en (hoofd)trainers.
In verband met een evenwichtige teamsamenstelling wordt bij gelijk niveau ook naar overige
aspecten gekeken. Deze overige aspecten blijken uit het interesseformulier.

Ad 3. Communicatie tussen bestuur en commissies en ouders en teams, via de teamleiders.
-

-

Elke leeftijdscoördinator heeft contact met leiders in de desbetreffende leeftijd en weet wat
er speelt. Dit geldt zowel voor selectieteams als recreatieteams.
De JCC fungeert dus via leiders als aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders van jeugdleden.
Als een coördinator de vraag/issue niet kan beantwoorden kan de vraag door de voorzitter
van de JCC ingebracht worden in de jeugdcommissie en komt indien noodzakelijk en relevant
uiteindelijk bij het bestuur terecht. Op deze manier kunnen zaken die spelen onder de team/
jeugd geagendeerd worden in de verschillende commissies en bestuur.
Tweemaal per jaar wordt een leidersoverleg /informatieavond georganiseerd door de JCC.

FUNCTIEOMSCHRIJVING TECHNISCHE COMMISSIE
Leden van de Technische Commissie (TC)
Een aantal leden van de TC is belast met jeugdzaken en is verantwoordelijk voor:

Bewaken en adviseren van de TJC en de Jeugdcommissie bij het voorbereiden c.q. opstellen en
uitvoeren van het toekomstig technisch jeugdbeleid.
1. Zijn adviseur ten behoeve van de Jeugdcommissie en medeverantwoordelijk voor het
technisch beleid van de Jeugdafdeling.
2. Vertegenwoordigen op verzoek van de jeugdcommissie en de TJC de Jeugdafdeling bij
officiële gelegenheden en representatieve activiteiten.
3. Nemen deel aan alle vergaderingen van de TC, trainersvergaderingen, jeugdkader
bijeenkomsten, ouderavonden en overige bijeenkomsten indien aanwezigheid van (leden
van) de TC gewenst of vereist is.
4. Adviseren de voorzitter van het Hoofdbestuur en Jeugdcommissie bij de werving en selectie
van de TJC, en de TJC bij werving van Hoofd Jeugdtrainers; voeren met de voorzitter van de
Jeugdcommissie en de TJC evaluatie- en functioneringsgesprekken met respectievelijk de TJC
en hoofdtrainers.
5. Bij niet-routinematige zaken overleggen zij met de jeugdvoorzitter of met de TJC.
6. Voeren samen met de TJC evaluatiegesprekken met jeugdselectietrainers en assistenten of
de vrijwillige trainers.
7. Dienen erop toe te zien dat de jeugdselectietrainers optreden en functioneren volgens de
voorgeschreven richtlijnen.
8. Bewaakt de indeling van de geselecteerde jeugdleden.
9. Rapporteren aan het Hoofdbestuur en de voorzitter van de Jeugdcommissie.
10.
1 x per maand wordt er regulier vergaderd, naast af en toe specifieke vergaderingen voor een
bepaald onderwerp (paar keer per jaar).
Idealiter nemen de TC-leden een specifieke leeftijdsgroep voor hun rekening (afhankelijk van het
aantal TC-leden).
FUNCTIEOMSCHRIJVING NORMEN & WAARDENCOMMISSIE
Wat doet de Normen & Waardencommissie?
De Normen & Waardencommissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie die de
vereniging ondersteunt in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van een normen- en
waardenbeleid.
Dit betekent concreet dat de commissie de volgende taakstellingen heeft:
-

Het opstellen van de normen en waarden. Deze normen en waarden dienen te worden
beschouwd als een specifiek huishoudelijk reglement op het gebied van gedrag.
Het opstellen van gedragsregels.
Het opstellen van een incidentenprocedure en een sanctiereglement.
Het ondernemen van initiatieven om normen- en waardenbeleid binnen de vereniging te
implementeren en bekendheid te geven.
Het adviseren van het bestuur op het gebied van sancties bij het overtreden van de door de
vereniging vast gestelde normen en waarden.
Verslaglegging aan het bestuur.

FUNCTIEOMSCHRIJVING KLEDINGCOÖRDINATIECOMMISSIE

Aan het begin van het seizoen kan kleding opgehaald worden per team. Dit dient gecoördineerd te
worden. Hier zoeken we ondersteuning van enkele enthousiaste ouders. Het gaat om enkele
avonden.
Ook aan het einde van het seizoen wordt weer de hulp van enkele ouders gevraagd voor het in
ontvangst nemen van de tassen en controleren van de inhoud.

FUNCTIEOMSCHRIJVING TOERNOOICOMMISSIE
Coördinatie van zowel uit- als thuistoernooien
- Uittoernooien voor alle jeugdteams.
- Thuistoernooien voor JO8 t/m JO13.
Contact met veel verenigingen
- Zal deelnemen aan vergaderingen met andere verenigingen (circa 2x per jaar).
- Verenigingen uitnodigen en vastleggen voor de toernooien van Blauw-Zwart.
- Verzamelt de uitnodigingen voor uittoernooien en maakt afspraken met de organiserende
verenigingen over deelname van Blauw-Zwart teams.
Administratieve taken
- Toernooischema’s maken voor thuistoernooien.
- Programmaboekjes maken.
- Zorgdragen dat teams tijdig op de hoogte zijn van uittoernooien .
- Coordineren van de prijzen (bekers, medailles, vaantjes).
Overige taken
- De voorzitter van de Toernooicommissie neemt maandelijks deel aan de vergadering van de
Jeugdcommissie.
- Overleg met scheidsrechterscommissie.
- Overleg met kantinecommissie.
- Overleg met terreincommissie.
Tijdinvestering:
- Vanaf start voetbalseizoen circa 2 uur per week
- 2 toernooidagen circa 10 uur per dag
Er zullen veel teams deelnemen aan de JO8 t/m JO13 toernooien van Blauw-Zwart.
Naast de spelers en trainers komen er ook veel supporters naar ons mooie complex.
Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn er ook diverse werkzaamheden gedurende de
toernooidagen. De werkzaamheden bestaann o.a. uit velden gereed maken, limonade verstrekken
aan spelers, assisteren tijdens de prijsuitreiking, etc. De toernooicommissie is een kleine commissie
en kan daardoor uw hulp, ook uitsluitend tijdens toernooidagen, goed gebruiken.

