
  

Functieprofiel: Jeugdcommissie VOLEVO  

  

  

Verantwoordelijkheden  

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het volleybalplezier en de goede organisatie van de 

jeugdafdeling, van de volleybalspeeltuin tot en met de Ajeugd, in het bijzonder van de N6, C, B en A jeugd 

(11-18 jaar).   

  

Werkzaamheden  

  

Trainingen en wedstrijden 

• Het in overleg met de Technische Jeugdcommissie (technische JC) en de Technische Commissie van de 

senioren (TC) maken en onderhouden van het trainingsschema 

• Het tezamen met de technische JC werven van trainers (bijvoorbeeld onder ouders) 

 

Teams  

• Nieuwe leden opvangen, informeren en begeleiden  

• Zorgen voor een contactouders en coaches voor ieder team  

• Het zorgdragen voor enkele leuke activiteiten  

  

Wedstrijdzaken/Competitie  

• Inschrijven van de teams voor de competitie  

• Wedstrijdschema kloppend maken  

• Wedstrijdwijzigingen verwerken  

• Contact met de Nevobo  

• Verzorgen van een bloemetje voor de kampioenen 

  

Communicatie  

• Jaarlijks inventariseren van wensen en evalueren van het seizoen  

• Contact onderhouden met (contact)ouders en spelers  

• Verstrekken van informatie op ouderinformatiebijeenkomsten  

• Aanleveren tekst voor nieuwsbrief  

  

Overige  

• Overleg jeugdcommissie, bestuur, TC  

• Troubleshooting  

• Aanspreekpunt voor ouders met vragen 

• Activiteiten voor de jeugd doen organiseren en bewaken  

• Meehelpen met de opstelling en uitvoering van het plan opstellen om volleybal (bij jongens) te promoten  

  

Coördinatie  

• Aanstellen van een coördinator deelname van VOLEVO-teams aan de Nederlands Open Jeugd 

Kampioenschappen   

• Aanstellen van een coördinator A, B of C  

  

Kwaliteiten  

De werkzaamheden van de jeugdcommissie zijn zowel administratief als organisatorisch van aard. Daardoor 

kunnen sommige taken ook prima uitgevoerd worden door mensen die niet in een commissie willen 

plaatsnemen, maar wel een deeltaak willen uitvoeren.  

Geduldig zijn en af en toe kunnen doorpakken helpt ook. 



  

Tijdsbeslag  

Dit is lastig aan te geven want afhankelijk van het aantal JC-leden en de verdeling van 

werkzaamheden.  Ga uit van 2-4 uur per week, met hogere pieken rond het begin van de competitie in 

september en januari.  


