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TAAKOMSCHRIJVING 
Als jeugdvoorzitter ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdafdeling bij Olympia en behartig je 
de belangen van het jeugdvoetbal, zowel binnen als af en toe buiten de vereniging. De jeugdvoorzitter wordt 
voorgedragen door het bestuur en wordt gekozen door de leden van Olympia tijdens een algemene 
ledenvergadering. 

In je rol als jeugdvoorzitter heb je een belangrijke functie binnen onze gezellige vereniging. Je werkt in een 
enthousiast team binnen de jeugdcommissie, dat graag samen met de nieuwe jeugdvoorzitter verdere stappen wil 
maken in het ontwikkelen van het jeugdbeleidsplan en de activiteiten naast het voetbal. 

Als jeugdvoorzitter: 

• Ben je verantwoordelijk voor het meedenken over, de uitvoering en naleving van het beleid van de 

vereniging, met focus op jeugd en samen met de andere leden van de jeugdcommissie; 

• Leid je de vergaderingen en bijeenkomsten van de jeugdcommissie en het kernteam; 

• Organiseer je samen met de jeugdcommissie de planning van alle (neven)activiteiten van het jeugdvoetbal 

en coördineer je daartoe de diverse commissietaken; 

• Stuur je organisatorisch en samen met de technische commissie (voor het voetbaltechnische deel) de 

hoofden jeugdopleiding onder- en bovenbouw aan; 

• Zorg je dat er binnen de jeugdcommissie  aanspreekpunten zijn voor de leiders, ouders en spelers binnen 

de jeugd en je signaleert mogelijke problemen en bemiddelt eventueel daarin; 

• Heb je een motiverende, verbindende en enthousiasmerende rol binnen en voor de jeugdcommissie; 

• Maak je onderdeel uit van het bestuur van Olympia, met focus op jeugd, om de vereniging samen met de 

overige bestuursleden verdere stappen te laten maken. 

We zoeken vooral iemand die samen met het team verder wil bouwen aan onze bloeiende  jeugdafdeling. 
Enthousiasme, (kunnen) delegeren, mensen motiveren en bewegen tot actie, en leiding kunnen geven 
aan vrijwilligers zijn de belangrijkste eigenschappen om deze rol succesvol te vervullen. Voetbalervaring is 
een pré, maar niet noodzakelijk. Voor het voetbaltechnische deel is namelijk de technische commissie 
verantwoordelijk.   
 
Gemiddeld ben je ongeveer 4 uur in de week bezig als Jeugdvoorzitter. Heb jij affiniteit met Olympia en 
ben je een verbinder die anderen kan motiveren en enthousiasmeren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Denk 
je dat dit iets voor jou is? Informeer dan eens bij de huidige jeugdvoorzitter Marie-Christine Reusken of bij 
de jeugdcommissieleden Esther van Zutphen, Max  de Bruin of Arjan Lejour. Tevens leden van het 
kernteam. Bellen of appen mag natuurlijk ook. 

Heb je interesse in deze functie? Meld je dan aan bij onze secretaris Gaby Dols: secretaris@gcfc-olympia.nl. 
Alvast bedankt voor je reactie! 
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Ø Marie-Christine	Reusken	(voorzitter_jeugd@gcfc-olympia.nl	)	
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							Zie	ook	de	websitepagina:	https://www.gcfc-olympia.nl/jeugdcommissie		


