
Informatiebijeenkomst seizoen 2022/2023

22 en 23 juni 2022



Inhoud

• Organisatie SC-Joure

• Werkwijze Interne Scouting

• Wat zoeken we per team

• Taken Leider/Trainer/Coach

• Opleiding pupillentrainer 

• VTON-app en data uitleg

• COWT

• Vragen

• Rollen verdelen binnen de teams + briefjes invullen



Organisatie SC Joure

BESTUUR

Voorzitter Vicevoorzitter Penningmeester Secretaris
Jeugd & Techniek 

Voetbal
Senioren & Staf 

Voetbal Korfbalzaken

Roelf Kok Harry de Wolff Johan Paul Yntema Ymie Stenekes Johan Hazelhoff Rienk Kootje Wietse Wielinga

Jeugdcommissie Technische Commissie Scouting

Vacature



Jeugdcommissie 

• Coördinator mini’s – nog in te vullen

• Coördinator pupillen (JO8t/m JO12) –
Corine Kuindersma

• Coördinator junioren (JO13  t/m 
JO19) – Jelle Terpstra

• Coördinator meiden + voorzitter –
Renate van Opzeeland



Technische 
commissie

Voorzitter – Johan Hazelhoff

Algemeen lid – Sander Wynia

Algemeen lid – Fedde Regts

Scouting – Edwin Veenstra

Hoofd opleiding onderbouw (08 t/m 012) –
Vacature

Hoofd opleiding bovenbouw (013 t/m O19 
& ZM2) - Vacature



Scouting

• Voorzitter – Edwin Veenstra

• Scouting 08, 09 – Simon Wijma

• Scouting 010, 011 – Vacature

• Scouting 012, O13- Vacature

• Scouting 015, O17 – Vacature

• Scouting O19, ZM1, ZM2 – Sander Wynia



Werkwijze interne scouting

• Wat doet de scout?

• Zichtbaarheid en verbinding

• Verantwoordelijkheden

• Handout



Wat zoeken we per team

• Leider (s)

• Trainer(s)

• Coach(es)

• Combinaties ervan zijn ook mogelijk



Taken leider 1 van 2 

• Aanspreekpunt voor het team (ouders, spelers, trainers etc.) ;

• Communicatie naar het team inzake trainingen en wedstrijden (o.a. 
tijdstippen en locatie aanwezigheid/vertrek, kleedkamer, bijzonderheden);

• Regelen van vervoer bij uitwedstrijden;

• Zorgen dat er op de wedstrijddag genoeg spelers zijn;

• Wasschema voor de wedstrijdkleding;

• Beheren van de verstrekte materialen;

• Zorgen dat er een grensrechter is bij elftallen (groot veld);

• Zorgen dat er een spelbegeleider is bij jongere teams;

• Aanspreekpunt voor de coördinatoren;



Taken leider 2 van 2

• Invullen digitale wedstrijdformulier (spelerspassen); 

• Bij thuiswedstrijden tegenpartij opvangen en aangeven waar kleedkamers 
en veld en inspeelveld zijn;

• Bij uitwedstrijden melden bij de ontvangende vereniging;

• Verantwoordelijk voor het netjes houden en achterlaten van de 
kleedkamer en de dugout;

• In de rust tegenstander en eigen spelers voorzien van limonade (staat 
klaar) en na rust bakken weer terug in limonadehok;

• Doorgeven eindstand in de commissiekamer (JO7 t/m JO10);

• Klaarzetten en opruimen vlaggen en doeltjes (zie mededelingen bord);

• Reserve tenues ophalen en uitgewassen terugbrengen.



Taken Trainer

• Verzorgen van de training op het afgesproken tijdstip

met behulp van de VTON app;

• Afspraken maken over afmelden van spelers;

• Goed contact met leider team inzake communicatie over trainingen;

• Beheren trainingsmaterialen tijdens trainingen (aan het eind ballen 
tellen en missende ballen opzoeken met team);



Taken trainer/coach

• Spelers tijdens de wedstrijd positief coachen;

• Regelen van wissels;

• Zorgen voor een positief verloop van de gehele wedstrijd van het 
eigen team;

Opmerking: trainer/coach kan ook taken overnemen van leider als dit 
onderling maar goed wordt afgestemd.



Opleiding pupillentrainer





VTON-app

• Middel om trainingen te geven

• Een app

• Schema uitleg VTON app, deelname verplicht voor alle trainers.



Schema uitleg VTON app – Deelname verplicht

Datum Tijdstip Teams Locatie

Maandag 5 september 19 – 21 uur JO9, JO10, JO11-1, JO12, JO13-1, 
MO13-1,2

Kantine (start) + veld 1

Dinsdag 6 september 19 – 21 uur Mini’s, JO8, JO11-2,3, JO13-2,3, 
MO11

Kantine (start) + veld 3

Dinsdag 13 september 20 – 22 uur JO15, JO17, JO19, MO15, MO17, 
MO20, VR

Kantine (start) + veld 3

De trainers mogen besluiten de trainingen op de dag van uitleg te laten vervallen



COWT

• Vrijwilligers gezocht voor wedstrijddagen

• Wedstrijdzakenapp

• Verwachtingen teams/leiders bij wedstrijden



Vragen



Met het team aan de slag

• Rollen verdelen binnen de teams + briefjes invullen

• Trainingsschema op tafel

• Inschrijven voor opleiding pupillentrainer bij Renate 

• Zet uitleg VTON app vast in je agenda


