Taken van een jeugdopleider
 De jeugdopleider is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de opleidingsvisie
en zal helpen deze opleidingsvisie jaarlijks te evalueren samen met collegajeugdopleiders, jeugdcoördinatoren en TVJO.

 Hij is op tijd voor de training zodat de training goed voorbereid kan worden. Bij

ziekte of afwezigheid belt hij de TVJO of jeugdcoördinator. In samenspraak wordt
naar een oplossing gezocht (bv. Training verplaatsen naar andere dag).

 Hij verzorgt zijn trainingen op basis van FUN EN FORMATION en
wedstrijdgerichtheid.

 Hij is eindverantwoordelijk voor de samenstelling van zijn team(s).
 Hij houdt van zijn team de aanwezigheden goed bij bij. Bij afwezigheid van spelers
zonder afmelding, treedt hij in overleg met de TVJO en/of jeugdcoördinator
corrigerend op.

 Hij besteedt veel aandacht aan het MOTIVEREN van zijn spelersgroep.
 Hij zorgt ervoor dat zijn team een hechte vriendengroep wordt.
 Hij houdt regelmatig contact met jeugdopleiders van andere teams binnen zijn
categorie en hogere en lagere categorie aangaande doorstromingen.

 Hij zorgt voor een vervangende training/activiteit als de wedstrijd is afgelast.
 Hij ziet erop toe dat de afgevaardigde zijn taak naar behoren vervult conform de

taakomschrijving. Hij staat de afgevaardigde bij in zijn/haar taken en tracht als team
naar buiten te komen.

 Hij geeft de TVJO en jeugdcoördinator kennis van alle onregelmatige handelingen die
door spelers uit zijn team zijn gepleegd.

 Hij vertegenwoordigt zijn team bij de nevenactiviteiten en helpt waar nodig,
zodoende dat deze activiteiten vlot verlopen.

 Hij zorgt ervoor dat de materialen die hij gebruikt heeft, ordentelijk en net weer op
zijn plaats terecht komen.

 Hij zorgt ervoor dat de ploeg zowel TACTISCHE als FYSISCH goed functioneert.
 Hij geeft zelf het goede voorbeeld en draagt zorg voor het correct uitdragen van de
goede clubnaam EEG (o.a. dragen van correcte kledij).

 Hij bereidt de trainingen voor en gaat uit van de wedstrijd en individuele kwaliteiten

van je spelers. Hij houdt hierbij rekening met de leeftijdskenmerken en de algemene
trainingsprincipes.

 Zal de online tool Pro Soccer Data gebruiken en invullen zoals gevraagd.
(aanwezigheden, training-, wedstrijdvoorbereiding)
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