
Teamleider FC Eindhoven AV  

Functieomschrijving  
De hoofdtaak van de teamleider is het regelen van niet technische zaken voor zijn team. Hij is tevens 
aanspreekpunt en contactpersoon voor de spelers en ouders/verzorgers. Hij wordt bij de uitvoering 
van zijn taken ondersteund door de Coördinator. 
 
Taken 

• Hij is contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn team betreffende niet voetbal technische 
aangelegenheden.  

• Hij is contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden welke 
betrekking hebben op zijn team. 

• Hij maakt een planning voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken).  

• Samen met de jeugdtrainer ziet hij er op toe dat de corveewerkzaamheden goed worden 
uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. 
En het schoonmaken en/of verzorgd achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- als 
thuiswedstrijden.  

• Hij ontvangt voor de wedstrijd de begeleiding van de tegenstander.  

• Hij ontvangt voor de wedstrijd de scheidsrechter en zorgt dat de wedstrijdbal en vlaggetjes 
aan de scheidsrechter worden overhandigd. 

• Hij wijst jeugdspelers uit zijn team aan voor het fluiten van wedstrijden bij de jongste jeugd. 

• Hij zorgt voor het correct invullen van de wedstrijdformulieren.  

• Hij heeft voldoende kennis van de spelregels om eventueel als (assistent)scheidsrechter te 
kunnen fungeren.  

• Hij stimuleert en ziet er op toe dat de jeugdspelers zich houden aan het Normen & Waarden-
beleid van de club richting de eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, 
scheidsrechters en publiek.  

• Indien mogelijk bezoekt hij minimaal 1x per week een training van het team. 

• Hij coördineert en stimuleert acties en nevenactiviteiten die worden georganiseerd door de 
vereniging. 

• Hij evalueert de niet technische zaken van zijn team en coördineert die periodiek met de 
coördinator. 

 
Overlegmomenten 

• Hij heeft regelmatig overleg met de coördinator en andere jeugdleiders. 

• Hij neemt periodiek deel aan vergaderingen uitgeschreven door de coördinator. 

 
Rol in de organisatie 

• De Teamleider legt verantwoording af aan de coördinator. 

 
Vaardigheden  

• Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de teamleider goed 
communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er 
onder de spelers en ouders leeft. 

• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.  

• Communicatieve en sociale vaardigheden.  

• Voldoende tijd beschikbaar voor volgen van wedstrijden en eventueel trainingen. 


