
Functiebeschrijving jeugdtrainer 

 

MISSIE & VISIE VAN KVK WESTHOEK 

Iedere jeugdtrainer kent de missie en de visie van KVK Westhoek en weet het document terug te 

vinden op www.kvkwesthoek.be 

 

Iedere jeugdtrainer engageert zich om samen met alle andere actoren binnen de club deze missie en 

visie maximaal waar te maken. 

 

Basis 
 

 Invallers 

COMMUNICATIE 
 

C COMMUNITY WERKING 

ORGANISATIE 
 

O OPLOSSINGEN ZOEKEN 

DISCIPLINE 
 

D DISCRETIE 

ENGAGEMENT 
 

E EIGEN POSITIEVE INBRENG 

 

DE TAAK VAN DE JEUGDTRAINER 

 

OPLEIDEN 
 

 OPVOEDEN 

Sterke punten nog verbeteren 
 

 Handelen als goede huisvader 

Sleutelen aan de werkpunten 
 

 Meewerken aan community 
plan 

 

PRAKTISCH 

 De jeugdtrainer beschikt bij voorkeur over minstens een getuigschrift C (of heeft de intentie 

die opleiding te volgen). 

 De jeugdtrainer neemt deel aan alle trainersvergaderingen en clinics van KVK Westhoek. De 

activiteiten worden beperkt in aantal (3 per seizoen) en de data worden zo vroeg mogelijk 

gecommuniceerd. Afwezigheid wordt beboet! 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN 

 Maximaal uitvoeren van de sportieve plannen opgesteld door de “head of coaches”. 

 Voorbereiden en verzorgen van de trainingen uitgaande van de doelstellingen geformuleerd 

in de sportieve plannen. 

 Strikt naleven van het opgestelde trainingsprogramma (terreinbezetting – uurregeling – 

indeling kleedkamers). 

 Eindverantwoordelijke voor de wedstrijdselecties (met uitz. van de keepers). 

 Instaan voor de wedstrijdvoorbereidingen (op basis van het stramien aangereikt door de 

head of coaches). 

 Naleven van de regelgeving toegestuurd vanuit Voetbal Vlaanderen. 

 Naleven van de afspraken gemaakt in het kader van de samenwerking met FC Brugge. 

http://www.kvkwesthoek.be/


 Op een POSITIEVE manier coachen (positief tegenover eigen spelers, ouders, referees en 

tegenstrevers). 

 Voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden instaan voor een ordentelijke begeleiding 

van de spelersgroep (kleedkamer, receptie, materiaal, kledij). 

 Deelname aan tornooien voorstellen aan de TVJO. 

 Vriendschappelijke wedstrijden voorstellen aan de TVJO. 

 De TVJO zo snel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele calamiteiten (rode kaarten, 

incidenten, blessures, ….). 

 Uitvoeren van de evaluaties (en pre-evaluaties) op de afgesproken data. 

 Beschikbaar zijn voor mogelijke functioneringsgesprekken. 

 Correct gebruik maken van Pro Soccer Data. 

 Actief deelnemen aan de sportieve en extra sportieve activiteiten** van de jeugdwerking. 

o Voorbereidingstornooi. 

o Jeugd dag. 

o Kippenfestijn **. 

o Koeken- en wijnverkoop **. 

o Christmas Truce Tournament. 

o WM Soccertornooi 

o Afsluitende BBQ **. 

 


