
Leeftijd coördinator JO11 en JO12 

 

De coördinator is het aanspreekpunt voor leiders, trainers van de betreffende leeftijdsgroep m.b.t. de organisatie van 

wedstrijden op het veld, trainingen en nevenactiviteiten.  

Algemeen: 

1. De coördinator is aanwezig bij de coördinatoren vergadering en kan aanwezig zijn bij het trainersoverleg. 

2. De coördinator toont belangstelling bij de trainingen en wedstrijden van de betreffende leeftijdsgroep op het veld. 

3. De coördinator controleert/voorziet zijn of haar teams van de informatie die hij krijgt van de betrokken manager.  

 

In de voorbereiding: 

1. Verzorgt de teamindeling en voorziet elk team van een trainer en een leider. Zorgt dat nieuwe trainers/leiders wegwijs 

krijgen in de vereniging door DZC voor Dummies aan te bieden.  

2. Controleren of kleding, tassen en materiaal per team in orde zijn. 

3. Controleren of alle trainers voldoende materialen hebben. 

 

Tijdens het seizoen: 

1. Is aanwezig waar nodig op de zaterdagen als aanspreekpunt. Regelen activiteiten rondom kampioenschap (zie Beleid 

kampioenen). 

2. Voorziet teams van informatie  

3. Zorgt dat de kleding/materiaal etc. in orde is. 

4. De coördinator zorgt ervoor dat de betrokken manager wordt geïnformeerd bij zieke en / of geblesseerde spelers. 

Getrouwde, zieke, jarige trainers en leiders. 

 

Na het seizoen: 

1. Neemt voorkeursformulieren af bij alle leden in de leeftijdsgroep, draagt de tweedejaars over aan de volgende leeftijd 

coördinator. 

2. Inname van kleding en materialen van leiders en trainers die stoppen en informeren van coördinator ledenadministratie. 

 

Bij aan- en afmeldingen: 

1. De coördinator verwerkt inschrijvingen die binnen komen via de ledenadministratie. Plaats het nieuwe lid in een team. 

 

Nevenactiviteiten: 

1. De coördinator mag helpen bij het organiseren van nevenactiviteiten voor, tijdens en na het seizoen. Zoals 

winterprogramma, toernooien etc.  

 

Extra: 

* Je kunt gebruiken maken van een DZC’68 telefoon. 

* Er kunnen trainingen/cursussen gedaan worden op kosten van DZC’68. 

* DZC’68 stelt kleding(Jas, trainingspak) beschikbaar  

 

Beschik je over: 

ꞏ Enthousiasme 

ꞏ Goed inlevingsvermogen 

ꞏ Helder en duidelijk kunnen communiceren 

ꞏ Pro actief denken en handelen 



 

En ben je een teamplayer, dan ben je van harte welkom!  

 

Neem contact op met: 

 

Max Riekel  

m.riekel@dzc68.nl 

06-46021035  
 


