
Jeugdafdeling   VV Kwadijk 

 

Taakomschrijving Zaterdagcoördinator Jeugd 
 

1. De Zaterdagcoördinator Jeugd meldt zich bij eventuele verhindering tijdig af en zorgt 

voor vervanging. 
 

2. De Zaterdagcoördinator Jeugd is minimaal 60 minuten voor aanvang van de eerste 

wedstrijd aanwezig 
 

3. De Zaterdagcoördinator Jeugd is het directe aanspreekpunt op de speeldag voor; 
leiders, trainers & ouders, voor zowel het uit team als thuisteam. 

 

4. De Zaterdagcoördinator Jeugd draagt zorg voor het ordelijk laten verlopen van de 
wedstrijden en alle gebeurtenissen op het complex van VV Kwadijk. 

 
5. De Zaterdagcoördinator Jeugd zorgt dat het VV Kwadijk jeugd coördinator zichtbaar 

aangewezen is. Door middel van naamplaatje en/of vest /jas 

 
6. De Zaterdagcoördinator Jeugd start de computer en de website “sportlink” op en zorgt 

dat dit gereed staat om voor de eerste wedstrijd. 
 

7. De Zaterdagcoördinator Jeugd zorgt dat de begeleiders van het te ontvangen team een 

consumptie bon krijgen. 
 

8. De Zaterdagcoördinator Jeugd draagt zorg dat de kleedkamer indeling correct is en 
indien nodig past hij deze aan. 

 

9. De Zaterdagcoördinator Jeugd controleert vooraf op welke velden welke wedstrijden 
worden gespeeld en ziet er op toe dat dit nageleefd wordt. 

 
10. De Zaterdagcoördinator Jeugd ziet er op toe dat de bar te allen tijde bezet is. 

 

11. De Zaterdagcoördinator Jeugd start voor aanvang eerste wedstrijd in de kantine het 
televisie scherm op met de website www.vvkwadijk.nl. 

 
12. De Zaterdagcoördinator Jeugd informeert de jeugdvoorzitter bij bijzondere zaken en/of 

problemen. 

 
13. De Zaterdagcoördinator Jeugd zorgt dat de veiligheid voorschriften die van toepassing 

zijn bij vv Kwadijk worden nageleefd. 
 

14. De Zaterdagcoördinator Jeugd neemt op wedstrijddagen de problemen op, zoals 

bijvoorbeeld niet opkomen tegenstander, niet opkomen scheidsrechter, en werkt naar 
een oplossing toe. In voorkomende gevallen dient contact opgenomen te worden met 

de Wedstrijdsecretaris Jeugd. 
 

http://www.vvkwadijk.nl/


15. De Zaterdagcoördinator Jeugd vult de eindstanden in voor de wedstrijden van de F en 

E pupillen en controleert overige wedstrijdformulieren op juistheid en correcte 
afhandeling. 

 
16. De Zaterdagcoördinator Jeugd controleert of de EHBO koffer compleet is en waar 

nodig draagt zorg voor aanvulling. 

 
17. De Zaterdagcoördinator Jeugd zorgt dat uitgeleende spullen weer ingeleverd worden, 

zoals bijvoorbeeld fluitjes, hesjes, vlaggen en wedstrijdballen. 
 

18. De Zaterdagcoördinator Jeugd zorgt indien van toepassing dat hesjes gewassen 

worden en retour komen op de club voor de volgende zaterdag. 


