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Taken  ploegverantwoordelijken en helpers

Het is van groot belang dat elke jeugdploeg één of twee vaste ploegverantwoordelijken heeft waar men 
steeds  op  kan  rekenen.  Het  ontlast  de  trainer  van  allerlei  taken  waardoor  hij  zich  ten  volle  kan 
concentreren  op  het  trainen  en  coachen  van  zijn  ploeg.  Ook  bevordert  een  goede 
ploegverantwoordelijke de sfeer in de groep en is de ideale tussenpersoon tussen trainer - spelers en 
ouders.

Daarom moet elke trainer voor het begin van het seizoen reeds enkele afspraken hebben gemaakt met 
deze persoon  (personen)  en  de taken  met  hem overlopen.  Zo weet  hij  goed  wat  van  hem wordt 
verwacht en kan het seizoen goed gestart worden. 

TAKEN

− brug tussen spelers en trainers, sportraad en bestuursraad
− opstellen van vervoerslijst en adressen voor de verplaatsingen
− verantwoordelijk voor de tenue’s en opwarmingsvesten
− bijhouden, was en onderhoud sportkledij van de club 
− opstellen van beurtrol voor het wassen van de tenue’s
− wedstrijdtaken uitvoeren en/of delegeren naar helper(s):

o verwittiging van spelers inzake wedstrijden
o terrein klaarmaken en afruimen
o tafelfuncties verdelen 

− is zelf zaalverantwoordelijke voor ploeg en oefent een  tafelfunctie uit
− zoekt een wedstrijdafgevaardigde voor elke wedstrijd
− drinken tijdens wedstrijden
− in orde brengen van mapje met licenties en medische fiches van de spelers
− regelmatig bijwonen van vergaderingen van de sportraad 
− probleempjes binnen de ploeg of met ouders aanpakken en met de trainer bespreken
− ouders motiveren om naar de wedstrijden te komen 
− een goede sfeer in de groep proberen te krijgen
− eventueel organiseren van een activiteit of feestje met de ganse ploeg (einde van het seizoen) 
− ouders stimuleren om aan activiteiten van de club deel te nemen of te helpen


