TAAKOMSCHRIJVING COÖRDINATOR NIET-SELECTIE JO19/JO17 (TJC-A/B)
Doelstelling:
Het op technisch vlak begeleiden en ondersteunen van de jeugdtrainers van AFC Quick 1890 met als
doel elke jeugdvoetballer in de leeftijdscategorieën C en D optimaal op te leiden. Het verenigingsdoel
staat voorop: “Een optimale ontwikkeling van ieders voetbalkwaliteiten in een voor Iedereen
plezierig klimaat” In deze leeftijdscategorie staat het plezier voorop.
De eigen inbreng en mening van jeugdtrainers is zeer belangrijk. De TJC-A/B kun je als een schil om
de opleiding zien waarin elke jeugdtrainer zich zelf kan ontwikkelen. De TJC-A/B adviseert op het
gebied van jeugdtrainers, wedstrijden en trainingen en staat JC/TC in dit soort zaken mbt tot nietselectie teams. Hij weet hoe je jeugdspelers kunt leren voetballen. Hij heeft ervaring als
jeugdtrainer/leider bij verschillende leeftijdsgroepen. Hij geeft in grote lijnen aan op welke leeftijd
bepaalde trainingen gegeven kunnen worden. De werkzaamheden van de TJC-A/B liggen op het
voetbal technische vlak.
Onder de verantwoordelijkheid van de TJC-A/B valt mede het leveren van input voor het nog op te
stellen jeugdbeleidsplan (leerplan) met oefenstof voor de verschillende leeftijdsgroepen waar de
jeugdtrainers desgewenst uit kunnen putten om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van het
technisch jeugdbeleid. De TJC-A/B onderbouw legt verantwoording af aan de JC/TC over zijn
werkzaamheden.
1. Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan jeugdtrainers en jeugdleiders voor de
leeftijdscategorieën A en B op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.
2. Levert per leeftijdscategorie oefenstof aan voor de trainingen. Wekelijks bezoeken van trainingen
en wedstrijden jeugdteams A en B. Ziet toe op goede afstemming tussen trainingen en wedstrijden
(ervaringen van wedstrijden worden meegenomen in de trainingen en andersom).
3. Evalueert met jeugdtrainers van de niet-selectieteams tweemaal per jaar de stand van zaken bij en
vorderingen van ieder team en zijn eigen bijdrage daartoe en bekijkt hoe de voetbalkwaliteit kan
worden verbeterd.
4. Stimuleert jeugdtrainers en jeugdleiders tot het volgen van opleidingen. Organiseert -zo nodigopleidingen zelf of meldt jeugdtrainers en jeugdleiders daarvoor aan bij de betreffende instellingen
(meestal de KNVB) i.o.m. JC/TC.
5. Werven jeugdtrainers en coaches voor de niet-selectieteams iom de JC/TC. Eerste aanspreekpunt
bij wensen en problemen (niet-technische) binnen teams i.s.m. JC/TC.
6. Begeleiden en ondersteunen van jeugdtrainers (A en B). Inwerken van ‘nieuwe” jeugdtrainers,
begeleiden en motiveren van jonge/onervaren jeugdtrainers en leiders/coaches.
8. Samenstellen niet-selectie teams i.s.m. JC/TC en de leeftijdssecretarissen. Adviseren bij de
samenstelling van de A/B selecties in overleg met coördinator selectieteams onderbouw, de JC/TC en
de jeugdtrainers niet-selectie.
9. Oefen/vriendschappelijke wedstrijden van niet-selectie vaststellen i.s.m. jeugdtrainers en de
contactpersoon oefenprogramma/vriendschappelijke wedstrijden.

