Taakomschrijving trainer/coach en teamleider bij FC De Bilt
Algemeen
De trainer/coachi en de teamleider vertegenwoordigen voetbalvereniging FC De Bilt. De club
verwacht van hen dat zij het goede voorbeeld geven, zowel richting spelers, ouders en
supporters. De trainer/coach en de teamleider zijn samen verantwoordelijk voor het gehele
team/elftal.
Taakomschrijving trainer/coach:
Hij/zij is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gebeuren:
- het geven van de voetbaltraining;
- opstelling van spelers en coaching tijdens de wedstrijden;
- zorgdragen voor de materialen die door de vereniging beschikbaar zijn gesteld;
- op basis van de gedragscode van FC De Bilt samen met de teamleider bevorderen
van sportief en respectvol gedrag van spelers, ouders en supporters.
Taakomschrijving teamleider:
De teamleider is de begeleider van het team. Hij/zij is verantwoordelijk voor de sociale en
administratieve aspecten rond de wedstrijd:
- samen met de trainer/coach opmerkzaam zijn op gedrag van de spelers in en om het
voetbalveld en hen (en eventueel hun ouders) hierop aanspreken op basis van de
gedragscode van FC De Bilt;
- voor aanvang van de wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat en contact leggen
met de tegenpartij;
- bij thuiswedstrijd begroeten van tegenstander op het voetbalveld en vragen of zij
prijsstellen op drinken na afloop van de wedstrijd;
- contact leggen en onderhouden met de scheidsrechter;
- in het kader van sportief gedrag er voor zorgen dat bij aanvang van de wedstrijd de
spelers van FC De Bilt een hand geven aan de spelers van de tegenpartij, net als in
het professionele voetbal; uiteraard dient dit ook na afloop van de wedstrijd te
gebeuren (vergeet hierbij de scheidsrechter niet);
- er op toezien dat ouders en supporters de spelers op de gewenste wijze
aanmoedigen langs de zijlijn, volgens de gedragscode van FC De Bilt;
- contact onderhouden met de coördinator en/of wedstrijdsecretaris over
wedstrijdzaken;
- invullen en inleveren van het wedstrijdformulier;
- regelen van de spelerspassen van het team;
- zorgdragen voor het vervoer van het team naar uitwedstrijden;
- samen met de trainer/coach organiseren van één of meer ouderavonden voor het
team per seizoen;
- zorgdragen voor de communicatie van het team naar de vereniging.
i

Het komt voor dat degene die de training verzorgt van het team/elftal, iemand anders is dan degene die
het team/elftal coacht tijdens de wedstrijd. De functie van trainer/coach is dan dus verdeeld over twee of
meer personen: de coach en de trainer(s). Gezamenlijk vervullen zij de functie van trainer/coach, zoals
hierboven beschreven.
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