
   

 

Taakomschrijving Lijncoördinator Jongste Jeugd (JJ)   

  

De lijncoördinator (LC) is verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilig sportklimaat van de 
spelers, ouders en coaches van zijn categorie. 
 
 
Algemeen 
 

 Beleid Jongste Jeugd BHV Push uitvoeren, evalueren en optimaliseren  
 Participeren in de jongste jeugd commissie (5x per jaar JJ vergadering) 
 Proactief signaleren wensen en problemen vanuit de teams, coaches en oplossen 
 Advies nieuwe teamindelingen samenstellen conform beleid jongste jeugdplan BHV Push 
 Ondersteunen van keepers coördinator: keepers zoeken en trainingen stimuleren bij coaches 

gedurende het seizoen 
 Meehelpen bij open training/ open dagen: ontvangst, uitdelen oorkonde en info 
 Opvolgen van potentiële leden na proeftrainingen/ open training of open dagen 
 Het (mede) organiseren van niet-hockey-gebonden JJ activiteiten van zijn/haar lijn, zoals in 

jaarplanning is opgenomen. Bijv. overnachting 6-tal, zeskamp 8-tal, ganzenbordspel 3-tal, 
gezelschapsspelen 6-tal, kerstdiner en bingo F01 jeugd, sprinkhaantoernooi F01 jeugd, 
pannenkoekentoernooi F02 jeugd, clinics (door H1/D1) voor 6- en 8-tallen.  

 
 
Communicatie 
 

 BHV Push informatie communiceren aan coaches, evt. ouders(spelers) betreffende 
oefenwedstrijden, KNHB competitie veld en zaal, meso-activiteiten Jongste Jeugd of 
algemene Push activiteiten. 

 
Coaches 
 

 Begeleiding en ondersteuning voor de coaches gedurende het seizoen 
 Aanstellen coaches/managers en in Lisa plaatsen 
 Coach avonden organiseren en geven : aanvang seizoen, aanvang lente competitie 
 Coaches begeleiden en ondersteunen gedurende het seizoen (evt. coach cafe) 
 2x per jaar beoordelingsformulieren laten invullen door de coaches en 2x per jaar 

aansluitend coachgesprekken 
 Thema-avonden voor coaches en/of ouders initiëren (aanvang seizoen herfst en lente 

competitie) en in samenwerking met jongste jeugd commissie organiseren. 
 
 
Spelers en ouders 
 

 Communiceren met nieuwe spelers en ouders van zijn categorie 
 Contacten met ouders en spelers onderhouden in kader van het optimaliseren van de 

ontwikkeling van de jongste jeugd speler bij BHV Push  
 Beheer proefleden en wachtlijst leden in LISA (actief zelf contact opnemen) 
 Plaatsing nieuwe leden gedurende het seizoen in overleg met TC 
 Thema avonden voor ouders initiëren (ism JJC)  
 Ouderbijeenkomst einde seizoen (april/mei) van eigen categorie en categorie jonger 

verzorgen.  
 



   

 

 

 

Handige/benodigde eigenschappen 

• Goed kunnen organiseren en initiëren; • Affiniteit met de jeugd • Accuraat kunnen werken; • Goed 

met mensen om kunnen gaan; • Goede communicatieve vaardigheden 

 

Tijdsbesteding  

• Wekelijks enkele uren (afhankelijk van de periode vh jaar – opstart en afsluiting zijn drukker); • 

Vergaderingen met de jeugdcommissie (6-8x per jaar); • Coachgesprekken- informeel naar eigen 

invulling; • Formele coachgesprekken: l 1 x jaar; • Bijwonen presentaties en thema-avonden, zoveel 

mogelijk/ indien mogelijk; * Telefonische en email contacten enkele uren per maand; • Informele 

contacten enkele uren per maand 

 

END 


