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Algemeen Verantwoordelijke Jeugdopleiding
Laurent Vandendooren (Instructeur B)






Neemt de algemene leiding en coördinatie op van de jeugdwerking.
Zorgt mee voor de uitbouw van de staf.
Vertegenwoordigt de jeugdwerking in het bestuur en zorgt daar voor voldoende financiële middelen
voor de jeugdwerking.
Bepaalt mee met de TVJO, de ATVJO en de coördinatoren het sportieve beleid
Stelt mee de strategie op waar KFC Herent met de jeugdopleiding naar toe wil.(bvb. Werken naar het
IP label toe)

TVJO / Jeugdsportcoördinator
Rob Van Acker (TVJO-Amateur, Uefa-B licentie, jeugdsportcoördinator, talentscout, G-voetbal)







Bepaalt mede in overleg met het bestuur de missie van de jeugdsportwerking
Formuleert de clubvisie over jeugdsportwerking
Creëert een zo groot mogelijk draagvlak voor de jeugdsportwerking
Ontwerpt het jeugdsportbeleidsplan van de club
Stelt het sportgezondheidsplan op
Communicatie:
a. Organiseert de interne communicatie met sporttechnisch kader en vertegenwoordigd mee
de sportieve cel in het bestuur.
b. Verzorgt de externe communicatie, gemeente, Double Pass, VFV, KBVB (checklist)
c. Volgt de afgevaardigdenwerking op samen met Luc Van Waes



Binnen een sportclub of een samenwerkingsverband van sportclubs is de jeugdsportcoördinator
verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid.




Op een gestructureerde en systematische wijze coördineert hij de sporttechnische, beleidsmatige,
sociaal-pedagogische, communicatieve en organisatorische aspecten van de jeugdwerking zodat de
kwaliteit van de jeugdsport in de sportclub verhoogt.
Hij stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten

Jeugdsportcoördinator
Afhankelijk van een veelheid van factoren (sporttak, grootte van de sportclub, visie enz.) is het
takenpakket met de daarbij horende competenties zeer divers.
De verschillende taken van de jeugdsportcoördinator kunnen, rekening houdende met het
uitvoeringsbesluit, geclusterd worden in vijf domeinen

Assistent Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding
Bram De Smet (Instructeur B, regentaat L.O.)








De A.TVJO formuleert de voetbal en opleidingsvisie in samenspraak met de TVJO en de
coördinatoren.
Hij is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de implementatie.
Daarvoor bespreekt, begeleidt en leidt hij de trainers op.
Hij is medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de JO
Hij neemt samen met de TVJO en de coördinatoren de eindverantwoordelijkheid op bij het
samenstellen van de kernen
Hij stelt in overleg met de coördinatoren een jaarplanning op ( wedstrijden, tornooien, trainingen..)
Gestructureerd opvolgen van coördinatoren, trainers en jeugdspelers (evaluaties)
Zetelen in sportieve cel eerste ploeg om link met de jeugd te bewaren

Coördinator Postformatie (U-21 <> B-kern)
Bart Smets (Trainer B)














Fungeren als aanspreekpunt voor spelers, trainers en ouders
Optreden als verbindingspersoon tussen de trainers van zijn/haar categorie
Organiseren van overlegmomenten met de trainers van zijn/haar categorie
Opvolgen sporttechnisch programma postformatie (trainingen en wedstrijden)
Opstellen, evalueren en bijsturen POP-plan per speler
Organisatie en opvolgen van extra postformatietraining en -wedstrijd
Zetelen in sportieve cel eerste ploeg om link met de jeugd te bewaren
Verantwoordelijk voor schuiven van spelers tussen ploegen, in overleg met de betrokken
trainers
Opvolgen van spelersevaluaties
Organiseren en uitvoeren van exitgesprekken
Begeleiding en evaluatie van de trainers en zoeken van nieuwe trainers die passen binnen de
clubfilosofie
Verantwoordelijk voor samenstelling kernen
Verantwoordelijk voor doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal

Coördinator Bovenbouw (U-14 <> U-17)
Bram De Smet: (U-14 <> U-17)
(Instructeur B, regent L.O.)










Fungeren als aanspreekpunt voor spelers, trainers en ouders
Optreden als verbindingspersoon tussen de trainers van zijn/haar categorie
Organiseren van overlegmomenten met de trainers van zijn/haar categorie
Opvolgen sporttechnisch programma bovenbouw (trainingen en wedstrijden)
Verantwoordelijk voor schuiven van spelers tussen ploegen, in overleg met de betrokken
trainers
Opvolgen van spelersevaluaties
Begeleiding en evaluatie van de trainers en zoeken van nieuwe trainers die passen binnen de
clubfilosofie
Verantwoordelijk voor samenstelling kernen
Zetelen in sportieve cel eerste ploeg om link met de jeugd te bewaren

Coördinatoren Middenbouw (U-10 <> U-13)
Yves Troch: (U-12 <> U-13)
(Instructeur B, leerkracht)









Fungeren als aanspreekpunt voor spelers, trainers en ouders
Optreden als verbindingspersoon tussen de trainers van zijn/haar categorie
Organiseren van overlegmomenten met de trainers van zijn/haar categorie
Opvolgen sporttechnisch programma middenbouw (trainingen en wedstrijden)
Verantwoordelijk voor schuiven van spelers tussen ploegen, in overleg met de betrokken
trainers
Opvolgen van spelersevaluaties
Begeleiding en evaluatie van de trainers en zoeken van nieuwe trainers die passen binnen de
clubfilosofie
Verantwoordelijk voor samenstelling kernen
Pieter Fonteyn: (U-10 <> U-11)










Fungeren als aanspreekpunt voor spelers, trainers en ouders
Optreden als verbindingspersoon tussen de trainers van zijn/haar categorie
Organiseren van overlegmomenten met de trainers van zijn/haar categorie
Opvolgen sporttechnisch programma middenbouw (trainingen en wedstrijden)
Verantwoordelijk voor schuiven van spelers tussen ploegen, in overleg met de betrokken
trainers
Opvolgen van spelersevaluaties
Begeleiding en evaluatie van de trainers en zoeken van nieuwe trainers die passen binnen de
clubfilosofie
Verantwoordelijk voor samenstelling kernen

Coördinator Onderbouw (U-6 <> U-9)
Bart Geets: (U-8 <> U-9)
(Instructeur B)









Fungeren als aanspreekpunt voor spelers, trainers en ouders
Optreden als verbindingspersoon tussen de trainers van zijn/haar categorie
Organiseren van overlegmomenten met de trainers van zijn/haar categorie
Opvolgen sporttechnisch programma onderbouw (trainingen en wedstrijden)
Verantwoordelijk voor schuiven van spelers tussen ploegen, in overleg met de betrokken
trainers
Opvolgen van spelersevaluaties
Begeleiding en evaluatie van de trainers en zoeken van nieuwe trainers die passen binnen de
clubfilosofie
Verantwoordelijk voor samenstelling kernen

Kirsty Ceulemans: (U-6 <> U-7)
(Multimove begeleidster, leerkracht kleuteronderwijs en buitengewoon onderwijs)








Fungeren als aanspreekpunt voor spelers, trainers en ouders
Optreden als verbindingspersoon tussen de trainers van zijn/haar categorie
Organiseren van overlegmomenten met de trainers van zijn/haar categorie
Opvolgen sporttechnisch programma onderbouw (trainingen en wedstrijden)
Verweeft de Multimove leerstof in de trainingen
Begeleiding en evaluatie van de trainers en zoeken van nieuwe trainers die passen binnen de
clubfilosofie
Ploegindeling en organisatie interne wedstrijden 2 <>2

