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Samenwerking Jeugdbestuur (JB) en Technische commissie jeugd (TCj) 
Om voor iedereen duidelijk te maken wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van het 
Jeugdbestuur (JC) en de Technische Commissie jeugd (TCj) volgt hieronder een overzicht. 
 
 
Doelstellingen van de beide commissies 
Doelstelling Jeugdbestuur  
Alle jeugdspelers van SDS dienen de gelegenheid te krijgen om aan voetbaltrainingen en wedstrijden deel te 
nemen. Tevens dient voor elke speler optimale aandacht te bestaan. 
 
Doelstelling Technische Commissie jeugd 
Het algehele prestatie niveau van alle jeugdspelers naar een hoger plan brengen door een actief en herkenbaar 
technisch beleid. 
 
Beschrijving jeugdbestuur 
Het jeugdbestuur is er op gericht, om ieder jeugdlid zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen, deel te nemen 
aan trainingen, wedstrijden en toernooien. In eerste instantie op het veld en in de winterperiode zo mogelijk 
ook in de zaal.  
Door deskundige coaching en het creëren van goeie randvoorwaarden zal voortdurend worden gewerkt aan de 
ontwikkeling van de spelers en de teams. Ten aanzien van het coaching aspect geldt daarbij dat van F-pupillen 
tot A-junioren op een consistente wijze moet worden getraind.  
SDS streeft er naar haar afgevaardigde standaard-jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitkomen. 
 
Primaire taken  

 Vaststellen en uitvoeren jeugdbeleid. 

 Coördineren en organiseren jeugdtoernooien. 

 Plannen, voorbereiden en deelnemen aan trainers/leiders bijeenkomsten. 

 Vaststellen en communiceren van de teamindelingen. 

 Aanspreekpunt voor ouders. 

 Voorzitten van het leiders/trainers-overleg. 
 

 
Beschrijving technische commissie jeugd  
De TCj is er om de spelers, de leiders en de trainers te analyseren en te beoordelen. Het is voor de technische 
commissie jeugd van belang om met trainers en leiders te communiceren over technische zaken. Gedurende het 
doorlopen van opeenvolgende ontwikkelingsfasen (leeftijdscategorieën) moeten trainingsactiviteiten op elkaar 
afgestemd worden en daardoor logisch en herkenbaar zijn.  
 
Aan de hand van de informatie uit de analyses en beoordelingen, stelt de TCj een indeling op voor zowel de 
teams als ook voor de leiders/trainers.  
Aan de hand van de indelingen voor de leiders/trainers is het aan de TCj om voor deze functies de juiste mensen 
te werven. Daarnaast is de TCj ook het aanspreekpunt voor de leiders/trainers, en zorgt de TCj voor een indeling 
van de trainingen (trainingstijden en –locatie)  voor de jeugdteams. 
 
Primaire taken 

 Analyseren en beoordelen jeugdspelers. 

 Analyseren en beoordelen trainers en leiders. 

 Opstellen teamindelingen. 
 Opstellen leiders/trainersindelingen. 

 Communiceren over technische zaken met trainers en leiders. 

 Werven leiders/trainers. 

 Adviseren leiders/trainers. 

 Aanspreekpunt voor leiders en trainers. 

 Coördineren trainingen (trainingstijden en –locatie). 
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Contactpersonen van de jeugdteams voor ouders 

Naam Functie Telefoonnummer 
Robert Schildkamp  Voorzitter 06 51751318 

Hans van der Schaar Contactpersoon A-junioren 06 26785381 

Hans van der Schaar Contactpersoon B-junioren  
Bote Strikwerda/ Willem Overal Contactpersoon C-junioren 06 14982820/06 2276177 

Tecla Klijnsma Contactpersoon D-pupillen 06 48794895 
Robert Schildkamp Contactpersoon E-pupillen  

Robert Schildkamp Contactpersoon F-pupillen  
 
Wedstrijdsecretarissen 

Naam Functie Telefoonnummer 

Jappie Wijnia Wedstrijdsecretaris A  
Pieter de Boer Wedstrijdsecretaris B, C, en D 0610 018187 

Robert Schildkamp Wedstrijdsecretaris E, F  
 
 
Contactpersonen van de jeugdteams voor trainers en leiders 

Naam Functie Telefoonnummer 

Durk Okkema Voorzitter 0515 333005 
Boudewijn Kramer Coördinator A- en B-junioren 0515 852400 

Akke Rixt Zijsling Coördinator C-junioren  
Ferry Korbach en Theo Postma Coördinator D-pupillen 0653 721431 

Folkert Rients Vellinga Coördinator E-pupillen  

Tsjipke Okkema Coördinator F-pupillen 0618 296720 
 


