
FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN JEUGDBESTUUR 

 

Jeugdvoorzitter / sportief verantwoordelijke 
Peter Maginelle (geen diploma maar veel ervaring!) 

1. Verantwoordelijk voor de jeugdwerking 
2. Leiden van de vergaderingen van : 

i. de Jeugdcommissie 
ii. het Jeugdbestuur 

 Algemene coördinatie van de sportieve en andere activiteiten van het jeugdbestuur. 
 Communicatie met alle stakeholders. 
 Bewaakt de financiële planning. 
 Is primaire aanspreekpunt voor de jeugd 
 Verwezenlijkt de visie van de jeugd (gebaseerd op die van de eerste ploeg) 
 Bepaalt en waakt over het verwezenlijken van de kwaliteit 
 Vertegenwoordigt de belangen van de jeugdafdeling in het hoofdbestuur en ziet er 

op toe dat de korte- en lange-termijndoelstellingen binnen de vooropgestelde 
termijnen worden gerealiseerd. 

 
TVJO / Jeugdsportcoördinator 

Marina Singulé (geen diploma maar veel ervaring!) 
 

1. Bepaalt in overleg met het bestuur de missie van de jeugdsportwerking 
2. Formuleert de clubvisie over jeugdsportwerking 
3. Creëert een zo groot mogelijk draagvlak voor de jeugdsportwerking 
4. Ontwerpt het jeugdsportbeleidsplan van de club 
5. Stelt het sportgezondheidsplan op  
6. Communicatie: 

a. Organiseert de interne communicatie met sporttechnisch kader en 
vertegenwoordigt mee de sportieve cel in het bestuur 

b. Verzorgt de externe communicatie, gemeente, Double Pass, VFV, KBVB 
(checklist) 

c. Volgt de afgevaardigdenwerking op samen met Vanessa Corbeel 
7. Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de jeugd-

sportcoördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid  
8. Op een gestructureerde en systematische wijze coördineert zij de sporttechnische, 

beleidsmatige, sociaal-pedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten 
van de jeugdwerking zodat de kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt 

 



 
 
 
Jeugdsportcoördinator 
Afhankelijk van een veelheid van factoren (sporttak, grootte van de sportclub, visie enz.) is het 
takenpakket met de daarbij horende competenties zeer divers.  
De verschillende taken van de jeugdsportcoördinator kunnen, rekening houdende met het  
uitvoeringsbesluit, geclusterd worden in vijf domeinen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Assistent Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding 
Wilfried Vander Haegen (Uefa B) 
 

1. De A.TVJO formuleert de voetbal- en opleidingsvisie in samenspraak met de TVJO en 
de coördinatoren 

2. Hij is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de 
implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en leidt hij zijn trainers op. 

3. Hij is medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen 
de JO 

4. Hij neemt samen met de TVJO en de coördinatoren de eindverantwoordelijkheid op bij 
het samenstellen van de kernen 

5. Hij stelt in overleg met de coördinatoren een jaarplanning op (wedstrijden, tornooien, 
trainingen..) 

6. Hij stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten 
7. Gestructureerd opvolgen van coördinators, trainers en jeugdspelers (evaluaties) 

 
 
 

Coördinator : Bovenbouw(U-17<> Beloften) 
Ronny Panneels (Uefa B) 
 

1. Opvolgen sporttechnisch programma bovenbouw 
2. Begeleiding trainers  
3. Evaluaties spelers en trainers 
4. Ploegindeling (eventueel doorschuiven spelers na consult betrokken trainers) 

 
 

Coördinator: Onderbouw 
Wilfried Vander Haegen (U-12 <> U-13) (Uefa B) 
 

1. Opvolgen sporttechnisch programma U-12 <> U-13 
2. Begeleiding trainers 
3. Evaluaties spelers en trainers  
4. Ploegindeling (eventueel doorschuiven spelers na consult betrokken trainers) 
5. Regelt de scheidsrechters-beurtrol voor de U-6 tot … samen met Sven Engelbosch 

 
 

Wilfried Vander Haegen (U-10<> U-11) (Uefa B) 
 

1. Opvolgen sporttechnisch programma U-10<> U-11 
2. Begeleiding trainers 
3. Evaluaties spelers en trainers  
4. Ploegindeling (eventueel doorschuiven spelers na consult betrokken trainers) 

 
 

Sven Engelbosch (U-6<> U-9) (Getuigschrift B) 
 

1. Opvolgen sporttechnisch programma U-6<> U-9 
2. Begeleiding trainers 
3. Evaluaties spelers en trainers  
4. Ploegindeling (eventueel doorschuiven spelers na consult betrokken trainers) 

 


