
Jeugdleiders en jeugdtrainers Achilles 1894

Kick-off
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Agenda

19.15u Inloop, koffie of thee wordt aangeboden

19.30u - 19.40u Bestuur

19.40u - 19.50u Inleiding Cultuur

19.50u - 20.00u Jeugd wedstrijdsecretariaat

20.00u - 20.10u Activiteitencommissie

20.10u - 20.20u Leiders/spelbegeleiders

20.20u - 20.30u Trainers

20.30u - 20.40u Jeugd coördinatoren

20.40u - 20.50u Hoofdopleiding

21.00u afsluiting, 1 consumptie wordt aangeboden
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Bestuur 



Voorzitter Peter de Jong
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Inleiding Cultuur
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Cultuur
1- Betrokkenheid
2- Cultuurdragers
3- Zo denken wij, zo doen wij

benoemen van VAN-NAAR
4- Het gewenste gedrag te gaan ‘voorleven’ in de 

organisatie. 
Het doel is om de organisatie te besmetten 
met dit nieuwe gewenste gedrag, de nieuwe 
‘cultuur’gedrag
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Jeugd 
wedstrijdsecretariaat



JEUGD SECRETARIAAT
ACHILLES 1894

KICK –OFF     2022 - 2023



Wie zijn wij ?

▪ Juliëtte Doesburg Smits – Wagenaar 

06 - 28 83 63 52

Verantwoordelijk voor: JO7 t/m JO11 

Onderbouw

▪ Edwin Beekhuis 

06 - 21 46 07 61

Verantwoordelijk voor: JO13 t/m JO19 & MO13 

Bovenbouw

▪E-mail:

jeugdsecretariaat@achilles1894.nl



Jeugd –
coördinatoren      
Boven & Onder 
Bouw zijn:

▪Bovenbouw JO13 t/m JO19

Barbara Kroeze (06 40 15 69 20)
!!!  VACATURE  !!!

▪Onderbouw JO7 t/m JO11

Anna Werker  (06 41 18 86 55)
Bram bevers   (06 53 88 80 96)

▪E-mail:

coordinatoren@achilles1894.nl



Jeugdteams 2022-2023:

JO 7: 1x      JO13: 3x 
JO 8: 1x      JO15: 2x
JO 9: 3x       JO17: 2x
JO 10: 3x     JO19: 1x 
JO 11: 3x      MO13: 1x



Kern taken 
Jeugdsecretariaat 

▪ Het Jeugdsecretariaat heeft o.a. als kern taak: 

verantwoordelijk te zijn voor het goed verlopen van 

bijvoorbeeld  beker/competitieprogramma van alle te 

spelen wedstrijden binnen de jeugdafdeling van 

Achilles 1894.

▪ Jeugdsecretariaat is het eerste aanspreekpunt m.b.t. 

wedstrijdzaken binnen Achilles 1894, de KNVB en 

collega voetbalverenigingen. Ook verzorgen wij de 

inrichting van de teams/wedstrijden binnen Sportlink 

en zorgen daarmee voor een kloppend 

wedstrijdschema.



Doelstelling(en) 
Jeugdsecretariaat

: 

▪ Het op tijd inschrijven/aanmelden van teams voor de 

KNVB beker/competitie in overleg met de 

coördinatoren en de hoofd opleidingen (HO).

▪ Aanspreekpunt voor de KNVB m.b.t. wedstrijdzaken.

▪ Aanspreekpunt voor andere voetbalverenigingen 

m.b.t. wedstrijdzaken.

▪ Duidelijke en directe communicatie met beheerders, 

leiders, trainers, coördinatoren en bestuur over alle 

wedstrijdzaken.

▪ Wijzigingen binnen teams/wedstrijden op tijd 

doorgeven aan de KNVB en/of ledenadministratie en 

daarbij horende inrichting in Sportlink.

▪ Het op tijd verplaatsen van wedstrijden, door tijdige 

en heldere communicatie met de:

coördinator <-> leider<-> trainer.



Doelstelling(en) 
Jeugdsecretariaat

: 

▪ Controleren op het tijdig verzenden van de ingevulde 

wedstrijdformulieren.

▪ Ruimschoots op tijd teams terugtrekken, dan wel een 

nieuw team te inschrijven voor de beker/competitie. 

Dit na overeenstemming met de HO en/of 

coördinatoren.

▪ Is op de hoogte van deelname van teams aan 

toernooien (extern).

▪ Communiceert in geval van afgelasting snel en 

accuraat met leider/trainer van de club, 

scheidsrechter(s), betrokken tegenpartij en werkt dit 

bij in het MDWF (Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier), 

ook wel de wedstrijdzaken APP genoemd. 

Deze is leidend !.





Vragen? 



Jeugd wedstrijdsecretariaat
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Activiteitencommissie



Activiteitencommisie

Vrijwilligers
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Leiders / spelbegeleiders



Jeugdleiders

Leiders zijn belangrijke vrijwilligers bij Achilles 1894 

Leiders zijn een belangrijke schakel tussen spelers en organisatie! 
(HO,TJC,JC, en alle andere geledingen binnen de vereniging)

Maar ook tussen speler en trainer. Daarnaast is de leider 
medeverantwoordelijk voor sportief gedrag, het uitdragen van 
normen en waarden en het maken en uitvoeren van afspraken.



Kerntaak



Spelbegeleider

Tegenwoordig worden de wedstrijden in de leeftijdscategorieën JO7 
t/m JO10 niet meer geleid door scheidsrechters. 

De scheidsrechter is in deze leeftijdscategorieën vervangen door de 
spelbegeleider. 

Uitslagen en standen Tegenwoordig worden in de categorieën JO7, 
JO8, JO9 en JO10 geen uitslagen en standen meer bijgehouden en 
dus ook niet voor kampioenschap gespeeld. 

De uitslagen worden wel doorgegeven aan de KNVB, zodat zij de 
competities op niveau kunnen indelen. 



Kerntaak
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Jeugdtrainers



Jeugdtrainers



Kerntaak
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Jeugdcoördinatoren



Jeugd coördinatoren

jeugdcoördinatoren onderhouden goed contact met de leiders en 
trainers en dragen zorg voor gelijke verdeling van spelers over de 
teams binnen zijn groep.

Één van de belangrijkste taken;

De leden het plezier in het voetbal te laten beleven en de 
betrokkenheid van de ouders bij het verenigingsleven te 
vergroten. 

Vacature



Kerntaak
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Technisch jeugd coördinatoren



Technisch jeugd coördinator

Nieuwe functie
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Nog te formuleren
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Werkgroep



Werkgroep Achilles 1894

Thomas Zijlstra T/C U13-01

Raymond Middel Jeugdtrainer en Ass. T/C  Za 1

Pascal Mollink Jeugdtrainer en TJC

Sander van de Lustgraaf     HO 

Vacature
Vacature
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Hoofdopleiding



Hoofdopleiding

HO gaat zich primair richten op het door ontwikkelen van het 
jeugdvoetbal beleid, het jeugdvoetbal beleid implementeren en 
bewaken en zich richten op het voetbaltechnisch kader. 

HO is samen met de (technische) jeugdcoördinatoren 
verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van alle 
trainers. 

HO is eindverantwoordelijk
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AANBOD 

Leiders

- leiders avonden 



AANBOD

Trainers



AANBOD

Scheidsrechters / Spelbegeleiders

Interne scheidsrechter en spelbegeleiders 
avonden 



Cultuur
1- Betrokkenheid
2- Cultuurdragers
3- Zo denken wij, zo doen wij

benoemen van VAN-NAAR
4- Het gewenste gedrag te gaan ‘voorleven’ in de 

organisatie. 
Het doel is om de organisatie te besmetten 
met dit nieuwe gewenste gedrag, de nieuwe 
‘cultuur’gedrag



Bedankt voor Uw betrokkenheid


