JEUGDWERKING VSV GENT

TAAKOMSCHRIJVING LEDEN
JEUGDBESTUUR
Het jeugdbestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele jeugdwerking en -opleiding van VSV Gent. Onder de leiding van de jeugdvoorzitter is het bestuur verantwoordelijk voor:
 het opstellen, invoeren en opvolgen van een meerjarenbeleid om de kwaliteit van de jeugd binnen
de club te bevorderen
 het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de dagelijkse gang van zaken binnen de jeugdwerking
 het vertegenwoordigen van de jeugdwerking binnen en buiten de vereniging
 het opleiden en begeleiden van alle jeugdspelers tijdens trainingen en wedstrijden
 het organiseren van nevenactiviteiten (sportief en extra-sportief)
Taakomschrijving leden Jeugdbestuur:
JEUGDVOORZITTER








verantwoordelijk voor de jeugdwerking
organiseert op regelmatige basis (minstens 5 per seizoen) vergaderingen
leiden van de vergadering van het jeugdbestuur
algemene coördinatie van de sportieve en andere activiteiten van het jeugdbestuur
bepaalt en waakt over het verwezenlijken van de kwaliteit
vertegenwoordigt de belangen van de jeugdwerking in de Raad van Bestuur
treed op als bemiddelaar bij problemen binnen de jeugdwerking

JEUGDCOÖRDINATOR (TVJO)
 formuleert de voetbal- en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de implementatie
 stelt het strategisch plan, de missie en de visie op
 is verantwoordelijk voor het samenstellen van het trainerspotentieel
 zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling,
 woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het
leerplan (TO DO)
 evalueert op het einde van het seizoen met het jeugdbestuur de trainers (TO DO)
 stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen, bijscholingen, …
 stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten
 woont de vergadering bij met Voetbal Vlaanderen, ETT, Sportdienst Stad Gent,…
 zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers
 treedt op als gesprek- en discussiepartner
 luisteren naar en het beantwoorden van (sport gerelateerde) vragen van ouders en spelers
 erop toezien dat spelers op worden geëvalueerd door de respectievelijke trainers (TO DO)
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houdt zich voornamelijk bezig met de administratie van de jeugdwerking
maakt verslagen op van de vergaderingen en zorgt voor de verspreiding
legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk behandeld kunnen worden
zorgt voor de nodige communicatie met de ouders (mailing)

VERANTWOORDELIJKE JEUGDTOERNOOIEN
 is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van het toernooi in de club
 stuurt, na overleg met de jeugdtrainers, ploegen uit naar andere toernooien
 werkt hiervoor nauw samen met de voorzitter van het dagelijks bestuur
CLUB-VERANTWOORDELIJKE ETT
 is het aanspreekpunt binnen de club i.v.m. thema’s gerelateerd aan de ETT-werking
 doet de nodige communicatie met de verantwoordelijken van de ETT-werking
 woont de ETT-vergaderingen bij en vertegenwoordigd VSV Gent

2

