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1 Waarom ‘verse krachten’? 

Voor de begeleiding van onze jeugd rekenen we, naast de vaste medewerking van onze trainers, 

vooral op de medewerking van de betrokken ouders.  

Kinderen groeien uit, en verlaten de ‘jeugdfase’. Logischerwijze stellen  de betrokken  ouders  op 

dat moment ook hun verdere medewerking aan de jeugdwerking in vraag. 

Onafhankelijk van de omvang van jouw bijdrage aan de ondersteuning van onze jeugdwerking, onze 

club is en blijft je van harte dankbaar hiervoor, ook al heb je slechts eenmaal een handje 

toegestoken. Je bent uiteraard nog steeds welkom, en wie weet, mogelijks krijg je (terug) zin om 

‘de mouwen op te rollen’ bij een ander ‘team’  van enthousiaste  medewerkers.  

2 Welke ‘verse krachten’? 

2.1 Jeugdcoördinator 

Vooreerst zijn we op zoek naar een jeugdcoördinator voor de groep Benjamins t/m Miniemen. 

De kwalificatie vereiste is minstens een atletiek trainerscholing niveau Initiator. 

In onderstaande paragraaf 3 vind je een korte opsomming van de diverse taken. 

2.2 Lid van de Jeugdcommissie 

Ook binnen de jeugdcommissie zijn een aantal leden die wensen vervangen te worden. 

De vereisten voor een lid van de jeugdcommissie zijn: een beetje vrije tijd, betrokkenheid, maar 

vooral een goede dosis enthousiasme. 

In onderstaande paragraaf 3 vind je de missie en een korte opsomming van de diverse taken waar 

je kan aan meewerken binnen de jeugdcommissie. 
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3 Structuur van de Jeugdwerking 

AS Rieme beschikt over een jeugdcoördinator voor de groep Benjamins t/m Miniemen en een 

jeugdcoördinator van de groep Cadetten/Scholieren. Binnen de club is er de Jeugd Commissie die 

de jeugdcoördinator ondersteunt in alle facetten van de uitvoering van zijn/haar taak. 

3.1 Taken Jeugdcoördinator 

3.1.1 Jeugdsportbeleid 

• Uitwerken jeugdsport beleidsplan  en visie over begeleiden/‘presteren’ van jongeren. 

3.1.2 Jeugdsport opleiding en -begeleiding 

• Opvolgen implementatie van het jeugdbeleidsplan op het veld. 

• Ontwikkelen en opstarten van maatregelen die de jeugdgerichtheid vergroten. 

• Uitwerken van maatregelen om fairplay concreet toe te passen. 

• Toezien dat trainingen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld 

van kinderen/jongeren. 

• Toezien dat trainers hun voorbeeldfunctie opnemen. 

3.1.3 Jeugdsportorganisatie 

• Uitwerken methodiek en structuur voor maximale speel- en oefenkansen. 

• Coördineren organisatorische begeleiding van de jeugd bij wedstrijden en trainingen. 

• Opvolgen van het beleid inzake sportmateriaal. 

3.1.4 Communicatie 

• Organiseren en leiden van overleg tussen de sportbegeleiders, ouders, clubbestuur. 

• Opvolgen externe communicatie. 

3.1.5 Kwaliteitsbewaking 

• Verstrekken van kwaliteitsgerichte informatie aan de jeugdsport begeleiders.  

3.2 De Jeugd Commissie 

3.2.1 Missie 

Het doel van deze commissie is de jonge atleet veel plezier te bezorgen in de atletieksport en de 

mogelijkheid te bieden uit te groeien tot een prestatiegerichte of recreatieve atleet waarbij het 

wedstrijdelement centraal staat. Hierbij wordt uitgegaan van een regelmatige aanwezigheid op de 

trainingen en het deelnemen aan wedstrijden. 

3.2.2 Taken 

• Contacten met ouders, begeleiders en trainers 

• Toezicht op initiatie, trainingen en wedstrijden. 

• Accommodatie en materiaal voor de jeugd. 

• Jeugdselecties en Jeugdcompetitie op regionaal, provinciaal en nationaal vlak. 

• Promotie, o.a. in de schoolgemeenschappen,  met betrekking tot jeugdsport in de club. 

• Nevenactiviteiten. 

• Informatie onder andere via het clubblad en de website. 
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4 Kandidatuur stellen? 

Contactpersonen: 

 

 

 

 

 

 

Kandidaturen kunnen ingediend worden via de bovenstaande personen, of via het contactformulier 

op onze website (http://www.asrieme.be/?page_id=5863). 

 

De kandidaturen worden uiterlijk verwacht voor einde maart 2013. 

Voorzitter Jeugdcommissie Marc De Baets 09/344.46.50 

Secretaris Jeugdcommissie Mario Wauters 09/344.30.83 

Algemeen Secretaris Gabriël Dauwels 09/344.83.65 


