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1  Algemene taakomschrijving voor de Commissies 

 Iedere commissie heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan vrij zelfstandig werken, mits 

continue terugkoppeling met de RvB. 

 Een commissie staat in voor de planning, de organisatie en het effectief uitvoeren van de 

diverse taken, nodig voor het welslagen van de manifestaties die onder haar bevoegdheid vallen. 

 De commissie kan/mag hiervoor beroep doen op de bijstand van leden van het Dagelijks 

Bestuur, leden van andere commissies en losse medewerkers. 

 Doet de opvolging van haar uitgebrachte voorstellen. 

 De taken van de respectievelijke commissies zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement 

van AS Rieme. 

 Voor de organisaties, waarbij meerdere commissies betrokken zijn, wordt een 

verantwoordelijke aangeduid die instaat voor de coördinatie tussen de commissies. 

2 Structuur van de Jeugdwerking 

 AS Rieme beschikt over een jeugdcoördinator voor de groep Kangoeroes 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. 

 Naast het regelen van praktische zaken (bijvoorbeeld: opstellen van de winterkalender) staat 

o.a. ook het implementeren van het (jeugdsport)beleidsplan geregeld op de agenda van de 

commissie vergaderingen. Van deze bijeenkomsten wordt een formeel verslag gemaakt. 
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3 De Jeugd Commissie 

3.1 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 Taken 

 Contacten onderhouden met ouders, begeleiders en trainers. 

 Toezicht houden op initiatie, trainingen en wedstrijden en opvolgen van jeugdcompetitie op 

regionaal, provinciaal en nationaal vlak en eventueel helpen bij selecties. 

 Beheer accommodatie en materiaal voor de jeugd. 

 Ondersteuning geven en meewerken bij clubactiviteiten, jeugdstage, jeugd-ouder evenementen, 

jeugdwedstrijden, scholencross, etc., binnen en buiten club. 

 Informatie delen binnen de organisatie met andere commissies tijdens overleg en 

vergaderingen, meewerken opstellen clubblad en onderhouden van de website. 

4 Kandidatuur stellen als voorzitter? 

4.1 Wat verwachten we? 

 Consequent uitdragen, helpen en ondersteunen medewerkers en leden van AS Rieme 

(jeugdcommissie, jeugdtrainers, atleten en ouders) in verband met gedragscode, clubmissie en -

doelstellingen. 

4.2 Wil jij je kandidaat stellen voor deze rol in de club? 

 Stuur dan je persoonlijke motivatie voor 31 december 2015 naar Antoine Van Hijfte en/of Marc 

De Baets. 

 In januari 2016 beoordelen we de verschillende kandidaten, plannen we verdere gesprekken en 

geven we onze beoordeling door aan raad van bestuur. 


