
    INSTRUCTIE COÖRDINATOR JEUGD 

 

Inleiding 
Deze instructie is bedoeld als hulpmiddel voor coördinatoren die in de jeugdafdeling 
van LSC 1890 actief zijn. De instructies geven aan hoe we binnen de jeugdopleiding 
van LSC 1890 om willen gaan met de coördinatoren van de jeugdafdelingen. 
Natuurlijk is hierover op details afwijking mogelijk, de grote lijnen staan echter vast.  

Algemeen 
•   De coördinator is aanspreekpunt organisatorische zaken van het voetbal 
•   De jeugd van LSC 1890 wordt opgeleid om te leren voetballen, dat staat dus 

ook bovenaan. We doen er alles aan om spelers plezierig te laten trainen en 
wedstrijden te laten spelen 

•   De coach van een team is verantwoordelijk voor het gedrag van de groep 
namens LSC 1890. Mocht hij/zij daar extra begeleiding in willen of nodig 
hebben dan kan hij/zij aankloppen bij de coördinator of bij de jeugdcommissie 

Overig  
•   De coördinator is verantwoordelijk voor aanstellen coaches en leiders bij 

selectieteams bij aanvang van het seizoen 
•   De VTC, in overleg met Hoofd Jeugd Opleiding(en) is verantwoordelijk voor 

aanstellen trainers 
•   De coördinator is aanspreekpunt voor de coaches 
•   De coördinator is verbinding tussen ouders en coaches/trainers bij vragen of 

problemen 
•   De coördinator maakt deel uit van breed overleg van de jeugdcommissie 
•   De coördinator heeft het contact met nieuwe spelers 
•   De coördinator organiseert indelingsoverleg bij seizoen-aanvang-winterstop-

eind. VTC is inhoudelijk verantwoordelijk. 
•   De coördinator kan evenementen organiseren. 

Stappen nieuwe lid  
•   Een potentieel nieuw lid heeft eerst contact met secretaris jeugd. Deze kijkt of 

er ruimte is. Bij geen ruimte komt potentieel lid op aanmeldlijst. Is er ruimte 
dan speelt hij gegevens door aan coördinator.  

•   Coördinator heeft aanvangsgesprek - stelt voor eerst 4x mee te trainen en dan 
wel/niet lid worden - vraagt naar eerdere ervaringen met voetbal en deelt bij 
groep in. Stelt coach/trainer en HJO op de hoogte. Geeft uitleg over kleding 
bestellen via LSC 1890 site en gebruik kunstgrasschoenen of 
voetbalschoenen 



•   Na 4x trainen weer contact of men lid wil worden, stuurt aanmeldingsformulier 
naar lid 

•   Nieuw lid legt formulier in postbakje secretariaat in de ‘Ouwe Scheids’ 
•   Als men lid is vindt overleg plaats tussen VTC/HJO/ trainer/coach over 

daadwerkelijk plaatsen. Coördinator informeert lid waar geplaatst 
•   Voor verder scouting en teamindeling zie factsheet scouting -en 

teamindelingsprocedure van VTC. 

Communicatie 
•   Bijna alle algemene communicatie gaat via de site www.lsc1890.nl  
•   De coördinator is te bereiken via e-mail en via contactgegevens zoals 

weergegeven op de website van LSC/contact 

Formulieren beschikbaar 
•   Was- en rijschema’s / Aanmeldingsformulier / Factsheet coach instructie / 

Factsheet scouting en teamindeling / Factsheet gedragscodes 

Wij gaan ervan uit dat je met deze instructie een plezierige tijd als coördinator hebt bij 
LSC 1890! En is er iets, schroom dan niet om iemand van de jeugdcommissie aan te 
schieten. Zie voor de namen en telefoonnummers ook de website: 
www.lsc1890.nl/contact 


