
Elke jeugdtrainer van KVK Westhoek is op de hoogte van de missie en visie van de club en 

weet het document terug te vinden op www.kvkwesthoek.be.

Elke jeugdtrainer engageert zich om, samen met alle andere actoren, die missie en visie

te helpen waarmaken.

De jeugdtrainer beschikt bij voorkeur over minstens een getuigschrift C of heeft de 

intentie de opleiding binnen korte termijn te volgen.

De jeugdtrainer neemt deel aan de trainersvergaderingen en de clinics van KVK Westhoek.

Deelname aan externe clinics wordt aanbevolen.

Praktisch

De opdracht van de jeugdtrainer

OPLEIDEN OPVOEDEN

Sterke punten nog verbeteren

Sleutelen aan de werkpunten

Handelen als goede huisvader

Communityplan uitvoeren

Organisatie Oplossingen zoeken

Discipline Discretie

Engagement Eigen positieve inbreng
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JEUGDTRAINER KVK WESTHOEK

Missie en visie KVK Westhoek

De basis De invallers

Communicatie Community-werkingC



Uitvoeren van de sportieve plannen beschikbaar gesteld door de "head of coaches".

Voorbereiden en verzorgen van de trainingen uitgaande van de doelstellingen 

geformuleerd in de sportieve plannen.

Naleven van het opgestelde trainingsprogramma (terreinbezetting - indeling kleedkamers).

Eindverantwoordelijke voor de wedstrijdselecties (met uitz. van de keepers).

Instaan voor de wedstrijdvoorbereidingen (op basis van het stramien opgemaakt door de

"head of coaches").

Naleven van de afspraken gemaakt in het kader van de hervormingen ingevoerd door

Voetbal Vlaanderen.

Naleven van de afspraken gemaakt in het kader van de samenwerking met FC Brugge.

Op een POSITIEVE manier coachen (positief tegenover eigen spelers, ouders, referees en 

tegenstrevers).

Voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden de spelers samen met de afgevaardigde

begeleiden zodat kleedkamers, receptieruimte, materiaal en kledij op een correcte

manier aangewend worden (ook op verplaatsing).

Deelname aan tornooien aanvragen bij de algemeen TVJO.

Mogelijke vriendschappelijke wedstrijden aanvagen bij de algemeen TVJO.

De algemeen TVJO op de hoogte brengen voor eventuele calamiteiten (rode kaarten,

incidenten, blessures, …).

Uitvoeren van de evaluaties (en pre-evaluaties) op de afgesproken data.

Beschikbaar zijn voor functioneringsgesprekken.

Meewerken aan de initiatieven van de sociale cel.

Correct gebruiken maken van Socceronline.

Actief deelnemen aan minstens één van de extra activiteiten van KVK Westhoek en alle 

spelers aansporen om mee te participeren.

Jeugddag

Kippenfestijn

Christmas Truce Tournament

Wijn- en koekjesverkoop

Afsluitende BBQ

Initiatieven in samenwerking met het eerste elftal en beloften

Verantwoordelijkheden en taken


