Hoofdstuk 8 jeugdscheidsrechters.
De jeugd scheidsrechterscoördinator.
Alle jeugdcoördinatoren maken deel uit van het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur
heeft als belangrijkste taak de leden het plezier in het voetbal/fluiten te laten beleven
en de betrokkenheid van de ouders bij het verenigingsleven te vergroten.
De scheidsrechtercoördinator is tevens ook een begeleider voor de te
beoordelende jeugdscheidsrechters en zorgt dat daarvoor ruimte zal zijn.

Functiebeschrijving jeugd scheidsrechtercoördinator.
• Is vertegenwoordiger en aanspreekpunt van het jeugdbestuur voor zijn
leeftijdsgroep of categorie.
• Houdt lijsten bij van de scheidsrechters met de persoon - en
adresgegevens, evenals de KNVB nummers bij.
• Is met betrekking KNVB het aanspreekpunt voor jeugd scheidsrechters
zaken.
• Zorgt voor de werving van jeugd scheidsrechters voor de jeugd teams
• Plaatst nieuwe jeugd scheidsrechters in overleg met de betreffende leiders en
JB bestaande teams en/of nieuwe teams
• Heeft regelmatig contact met de leiders over de gang van zaken wat
betreft de jeugd scheidsrechters.
• Coördineert met betrekking scholing opleiding voor de jeugd
scheidsrechters
• Organiseert minimaal twee keer per seizoen (in iedere geval bij het begin
van het seizoen en in het voorjaar en zonodig ook in het najaar) een
bijeenkomst voor de jeugd scheidsrechters van zijn leeftijdscategorie.
Hierin komen de bijzonderheden en de gang van zaken aan de orde.
• Coördineert de gang van zaken bij de overgang van een scheidsrechter
naar een ander team.
• Signaleert problemen rondom de wedstrijden en speelt dit door naar
coördinator trainers en leider
• Bemiddelt bij eventuele problemen tussen scheidsrechters en evt
omstandigheden.
• Neemt indien nodig aan maandelijkse jeugdbestuursvergaderingen

Functie-eisen jeugd scheidsrechtercoördinator:
• Onderschrijft het jeugdplan
• Heeft affiniteit met jongeren
• Kan zich open en onafhankelijk opstellen
• Heeft sociale vaardigheden en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
• Kan de verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes zelf dragen

Met betrekking tot leiders:
• De jeugd scheidscoördinator zorgt ervoor op de hoogte ze zijn van
eventuele problemen bij scheidsrechters.
• De jeugd scheidscoördinator zorgt ervoor op de hoogte te zijn van langdurige
blessures(bloemetje vereniging, vervanging lange termijn),
De jeugd scheidsrechtercoördinator zorgt voor de teams dat thuis speelt een
scheidsrechters aangesteld wordt voor het seizoen en die gekoppeld wordt aan
het team/leider voor evt bijz team.
De jeugd scheidsrechtercoördinator is tevens ook een begeleider of zorgt
ervoor dat er een begeleider zal zijn voor de te beoordelende
jeugdscheidsrechters.

Scheidsrechters:
• Die dienen contact te houden met de leider van het team, tevens met de
coördinator.
• Als hij niet kan fluiten of verhinderd is dan meld hij dat aan de leider.
• Zorgt ervoor dat hij in goed tenue zal staan.
• Hij de juiste regels weet.
• Hij optijd aanwezig zal zijn voor de wedstrijd en de velden heeft
nagekeken.
• Enz.

