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1. Organisatie van de commissie 

Voorzitter:   Bob Lamers  bob.lamers@planet.nl 
Secretaris:   Mark Donkers  donke84@planet.nl 
Wedstrijdsecretaris:  Piërre Raijmakers pierre.carla@home.nl 
Technische zaken JC: Peter Hagelaars p.hagelaars@hetnet.nl 
PR contactpersoon:  Marian Wassenberg guulke.syb@home.nl  
Agevaardigde bestuur: Niels Bonneveld vrijwilligerszaken@rksvodiliapeel.nl 

Info naar: jc@rksvodiliapeel.nl 
Beheerder: Secretaris 

2. Taken 

Voorzitter 
• De algemene leiding van de jeugdcommissie;  
• Leiden van de vergadering van de jeugdcommissie en gerelateerde bijeenkomsten; 
• Bewaakt voortgang afspraken en doelstellingen van vergaderingen;   
• Vertegenwoordigen van de jeugdcommissie naar ‘buiten’ en hoofdbestuur; 
• Eindverantwoordelijk namens hoofdbestuur voor de afdeling jeugdvoetbal; 

Secretaris 
• Notuleren van de vergaderingen en bijeenkomsten van de jeugdcommissie; 
• Samenstellen en versturen van agenda in overleg met de voorzitter; 
• Beheren en onderhouden van archief van de jeugdcommissie; 
• Afhandelen en beheren van in- en uitgaande post/informatie (in-/extern); 
• Vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid; 
• Kontakten onderhouden voor algemene KNVB zaken; 
• Verzorgen van alle administratie binnen de jeugdcommissie; 
• Opstellen van een sociaal jaarverslag Jeugdcommissie; 

Wedstrijdsecretaris 
• Verzorgen van diverse vormen van schriftelijke communicatie:  
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wedstrijden (competitie, beker, zaalcompetitie); 
• Zodanig indelen van de jeugdteams in de competitie dat een fijn en sportief seizoen 

gewaarborgd is, in samenwerking met de coördinatoren; 
• Publiceren van de jeugdteam indeling en het competitieprogramma; 
• Verzorgen van de indeling van scheidsrechters, velden en kleedkamers; 
• Opvolgen van Jaarschema’s en KNVB-nieuws;  
• Aanvragen en doorgeven wedstrijdwijzigingen; 
• Deelnemen aan KNVB-bijeenkomsten (eventueel samen met ander JC-lid); 

Technische zaken JC 
• Overleggen met de Technische Commissie aangaande jeugdzaken; 
• Adviseren JC met betrekking tot trainingsdoeleinden; 
• Voorstel maken voor nieuwe of aanpassingen op teamindelingen; 
• Beoordelen van jeugdtrainingen; 
• Waarborgen van trainingskwaliteit en trainingsplezier; 

PR contactpersoon 
• Overleggen met centrale PR (pr@rksvodiliapeel.nl) over het aktueel houden van 

gegevens en informatie op de website; 
• Adviseren JC met betrekking tot communicatie van de jeugdcommissie in algemene 

zin (in- en extern); 
• Adviseren in mogelijkheden, kansen en bedreigingen van social media en 

communicatie middelen (apps, etc.); 
• Organiseren van promotie activiteiten met als doel het enthousiasmeren en 

aantrekken van nieuwe jeugd; 
• Vertrouwensfunctie voor alle relevante kwestie’s binnen het jeugdvoetbal van RKSV 

Odiliapeel; 

Algemeen voor alle leden 
• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, aansturing en uitvoering van projecten in het 

kader van het algemene jeugdbeleid; 
• Ondersteuning bij de evaluatie, werving en aanstelling van vrijwilligers; 
• Ondersteuning bij taken van andere jeugdbestuursleden; 
• Zorgen voor een positieve, motiverende en enthousiaste sfeer binnen de jeugd van 

RKSV Odiliapeel; 

Basis richtlijnen en afspraken 
• JC komt maandelijks bij elkaar met een vooraf gecommuniceerde agenda; 
• Een vergadering wordt vastgelegd in notulen met een dynamische aktiepuntenlijst; 
• Aan het einde van de vergadering wordt de datum voor de volgende vergadering 

vastgelegd, minimaal 3 weken tot maximaal 6 weken na de laatste vergadering; 
• JC organiseert minimaal 1 maal per seizoen een bijeenkomst voor leiders en trainers; 
• JC zal altijd streven naar een voor het kind zo optimaal mogelijk spelplezier; 
• JC stelt een ‘informatiegids jeugd’ samen wat 1 maal per seizoen wordt verstuurd en 

wordt geactualiseerd; 

3. Doelstellingen 

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het gehele functioneren van de jeugdafdeling. 
Deze commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Samen met 
het hoofdbestuur wordt een plan vastgesteld. De commissie heeft de taak deze doelstelling 
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te realiseren met de beschikbare middelen. Hierbij stelt de vereniging zich primair ten doel 
om voor eenieder een zo optimaal mogelijk voetbalplezier te creëren. Dit impliceert, dat 
alle voetbaltechnische aspecten en nevenactiviteiten hier direct dan wel indirect een bijdrage 
aan dienen te leveren. We voetballen, omdat we dat leuk vinden. Het creëren en het 
behouden van ‘voetbalplezier’ als hoogste doel binnen de vereniging betekent overigens niet 
dat alles wat met voetballen te maken heeft, leuk en plezierig is of kan zijn. Het is 
bijvoorbeeld niet leuk om vaak te verliezen. Zodoende draagt het stimuleren en vieren van 
overwinningen direct bij aan het ‘voetbalplezier’. Het hoogste streven van elke 
voetbalvereniging, dus ook van “RKSV Odiliapeel” is het behoud van de sfeer en discipline in 
de groep. Samen met ‘respect voor elkaar’ en onze waarden en normen vormen dit de 
elementen die uiteindelijk bijdragen aan het voetbalplezier. 

4. Activiteiten 

  
In principe heeft de Jeugdcommissie elke tweede maandagavond van de maand haar 
reguliere overleg. Hier kan door omstandigheden en in overleg van afgeweken worden. Het 
doel is om toch een overleg te plannen met alle commissieleden, zover dat mogelijk is. In dit 
overleg rapporteren de commissieleden de bijzonderheden van hun aandachtsgebieden. 
Ook de TCJ neemt op uitnodiging deel aan dit commissie overleg. Van dit overleg worden 
notulen met daarin een actielijst gemaakt. De actie’s worden door de leden uitgevoerd en 
opvolging daarvan wordt gezamenlijk bewaakt. 

5. Toekomstplannen 
De jeugd heeft de toekomst! 

Onder dit motto en met deze drijfveer zal de Jeugdcommissie in 2017 haar initiatieven 
ontplooien en actie’s uitvoeren. Onder druk van ‘hedendaagse drukte’ en hectiek zal de 
jeugd extra moeten worden geënthousiasmeerd voor lidmaatschap van een vereniging. De 
Jeugdcommissie heeft zichzelf als doel gesteld verdere initiatieven te ontplooien met als doel 
het aantrekken van jeugd om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Naar 
aanleiding van deze doelstelling is het belangrijk aansluiting te vinden bij organisatie’s zoals 
bijvoorbeeld onderwijs, Jongerenraad Odiliapeel, e.d. Tevens is hier een intensieve 
samenwerking en coördinatie met de Activiteitencommissie noodzakelijk. Alleen gezamenlijk 
komen we tot vernieuwende ideeën om de jeugd enthousiast te maken voor onze vereniging. 
Verdere ideeën zullen geopperd en uitgewerkt moeten worden gaandeweg het gehele 
seizoen. Dit blijft een pro-actief en dynamisch proces.
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