Taken van de leider
het op een gezellige en sportieve wijze sturend optreden bij een groep jeugdige voetballers.
Elke beginnende leider ontvangt aan het begin van een seizoen een handleiding vol met
praktische tips en richtlijnen.
er op toezien dat de naam VVV’03 op een correcte manier naar buiten wordt uitgedragen.
in geval van afmeldingen tijdig zorgen voor andere spelers in overleg met de betreffende
leider(s).
het bijhouden van reservebeurten en uitslagen, het correct en volledig invullen van het
wedstrijdformulier en het bijhouden en controleren van de spelerspassen, lidnummers,
namen, adressen en geboortedata van de teamleden.
het opstellen van een vervoerschema voor de ouders.
het stimuleren van de teamgeest en het stimuleren van het deelnemen aan nevenactiviteiten.
ervoor zorgen dat hij altijd eerder aanwezig is voor een training of wedstrijd dan de spelers.
ervoor zorgen dat kleedlokalen na gebruik om toerbeurt door teamleden worden gepoetst.
het toezicht houden op de gebruikte materialen en het zorgvuldig hiermee omgaan.
bij disciplinaire maatregelen ervoor zorgen dat de jeugdcommissie altijd wordt ingelicht.
het gastvrij ontvangen van tegenpartij en scheidsrechter en het aanwijzen van de
kleedlokalen en het speelveld.
het onder alle omstandigheden bedanken van de scheidsrechter, de leiders van de tegenpartij
en de aanvoerder en er op toezien dat de eigen aanvoerder dit ook doet.
ervoor zorgen dat waardevolle spullen uit het kleedlokaal worden meegenomen en het
controleren na afloop van een training of wedstrijd of er niets is blijven liggen. Het risico is
echter altijd voor de speler zelf.
ervoor zorgen dat alle gebruikte lokalen goed afgesloten zijn, alle lichten uit zijn en alle ramen
gesloten zijn.
het begeleiden van de speler bij een ongeval naar de eerste hulp, het informeren van de
ouders en de jeugdcommissie en ervoor zorgen dat het verzekeringsformulier zo spoedig
mogelijk wordt ingevuld.
het bijwonen van jeugdkadervergaderingen om ervaringen uit te wisselen, dan wel een thema
te bespreken.

