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Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH 
 

 
HVCH wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede organisatie en structuur hiervoor in te richten. 
Deze structuur kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten: 

 De spelers komen op de eerste plaats in de voetbaltechnische organisatie, direct gevolgd door de teams. De spelers en daarop volgend 
de teams zijn de basis waarop de organisatie is gebouwd. De organisatie is bedoeld om het VOETBAL zo optimaal mogelijk te 
ondersteunen 

 In de voetbaltechnische organisatie is verticaal nooit sprake van 1-op-1 leiding: alle spelers in een team worden geleid door een trainer-
coach, alle trainer-coaches worden geleid vanuit de Technische Commissie  

 De communicatie- en rapporteringslijn is dat de speler dus het ‘1e niveau’ vormt in de organisatie 

 Er is een scheiding tussen de operationele organisatie (uitvoering) en het besturen daarvan; dat laatste gebeurt op met name genoemde 
hoofdlijnen en ‘op afstand’; doel hiervan is verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te verdelen in de organisatie 
 
------------------------------ 

Dit betekent het volgende voor de opbouw van de organisatie 
 
Operationele organisatie 

 1e niveau (uitvoering) : SPELER. Deze wordt gecoached, beoordeeld en begeleid door de ‘trainer-coach’  

 2e niveau (uitvoering) : TRAINER-COACH. Deze wordt gecoached, beoordeeld en begeleid door de Technische Commissie 

 3e niveau (uitvoering) : TECHNISCHE COMMISSIE. Deze wordt geleid door Hoofd Jeugdopleiding; Hoofd Jeugdopleiding rapporteert aan 
Bestuurslid Technische Zaken Jeugd 

Bestuurlijke organisatie 

 1e niveau (bestuur) : BESTUURSLID TZ. Deze wordt gecoached, beoordeeld en begeleid door de Voorzitter Jeugdbestuur 

 2e niveau (bestuur) : VOORZITTER JB. Deze wordt gecoached, beoordeeld en begeleid door de Voorzitter Algemeen Bestuur 

--------------------------- 
 
Hierna wordt het volgende verder uitgewerkt: 

 Functiematrix Trainer-Coach Jeugdselectieteams (Functie, Taak, Bevoegdheid, Verantwoordelijkheid) 

 Functiematrix Trainer-Coach Jeugdteams niet-selectie (Functie, Taak, Bevoegdheid, Verantwoordelijkheid) 

 Functiematrix (leden van de) Technische Commissie 

 Functiematrix Hoofd Jeugdopleiding 

 Functiematrix Bestuurslid Technische Zaken 
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 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Lid Technische Commissie Jeugd (aandachtsveld 
A&B-junioren) 

 

Functie/Doel Zorg dragen voor het goed functioneren van de 
jeugdselectieteams in de leeftijdcategorie junioren 
A&B 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Hoofd Jeugdopleiding 
 

 Geeft leiding aan  Vier jeugdselectietrainers in leeftijd A&B (A1, A2, B1, B2) 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Spelers en trainers Het proces bestaat uit goed functionerende jeugdselectieteams die zich ontwikkelen naar het 
niveau zoals omschreven in het Prestatief Voetbaltechnisch Beleidsplan. Activiteiten hierin 
zijn:  

 Ondersteunen van de trainer-coaches in de categorie op gebied van: 
* adequate spelersinvulling  
* adequate teambegeleiding 

    * een goed trainings- en wedstrijdproces 
 Beoordelen van de trainer-coaches gedurende het seizoen; hierin passen 3 voortgangs-
momenten om met trainer-coaches in gesprek te gaan, waarna advisering aan volledige TC én 
bestuurslid TZ over de verdere voortgang met betrokken trainer-coaches  
 Begeleiden van, coachen van en sparren met betrokken trainer-coaches bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Gevraagd en ongevraagd. Geven van (proces-)instructies over 
nieuwe ontwikkelingen in het voetbal en binnen de club (bijvoorbeeld op gebied van 
speelwijze-ontwikkeling, mentale begeleiding, medische begeleiding, wisselbeleid, 
doorstroming, beoordeling potentieel spelers) 

 Technische Commissie Samenwerking binnen de Technische Commissie waarbij de algemene voetbaltechnische 
lijnen worden bewaakt en toegepast 

 Leeftijdcoördinatoren Het lid van de Technische Commissie werkt nauw samen met de leeftijdcoördinatoren) voor 
de niet-jeugdselectieteams. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat van de interne scouting 
en voor een tijdig proces van indeling van begeleiding en teams in zijn leeftijdcategorie 

     

Bevoegdheden .  Operationeel aansturen van de trainer-coaches en de leeftijdcoördinator 
 Adviserend aan Technische Commissie & bestuurslid Technische Zaken over aanstellingen  
en verlengingen van trainer-coaches in de leeftijd-categorie 
 Beslissingsbevoegd over dagelijkse zaken in de  uitvoering binnen het aandachtsveld, zo 
mogelijk dan wel zo nodig in afstemming met de Technische Commissie 

Competenties   Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Voetbaltechnische scholing, bij voorkeur door geldige UEFA-licentie (UEFA C) 
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie  
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 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Lid Technische Commissie Jeugd (aandachtsveld 
C&D-junioren) 

 

Functie/Doel Zorg dragen voor het goed functioneren van de 
jeugdselectieteams in de leeftijdcategorie junioren 
C&D 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Hoofd Jeugdopleiding 
 

 Geeft leiding aan  Zes jeugdselectietrainers in leeftijd C&D (C1, C<14, C2, D1, D2, D3) 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Spelers en trainers Het proces bestaat uit goed functionerende jeugdselectieteams die zich ontwikkelen naar het 
niveau zoals omschreven in het Prestatief Voetbaltechnisch Beleidsplan. Activiteiten hierin 
zijn:  

 Ondersteunen van de trainer-coaches in de categorie op gebied van: 
* adequate spelersinvulling  
* adequate teambegeleiding 

    * een goed trainings- en wedstrijdproces 
 Beoordelen van de trainer-coaches gedurende het seizoen; hierin passen 3 voortgangs-
momenten om met trainer-coaches in gesprek te gaan, waarna advisering aan volledige TC én 
bestuurslid TZ over de verdere voortgang met betrokken trainer-coaches  
 Begeleiden van, coachen van en sparren met betrokken trainer-coaches bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Gevraagd en ongevraagd. Geven van (proces-)instructies over 
nieuwe ontwikkelingen in het voetbal en binnen de club (bijvoorbeeld op gebied van 
speelwijze-ontwikkeling, mentale begeleiding, medische begeleiding, wisselbeleid, 
doorstroming, beoordeling potentieel spelers) 

 Technische Commissie Samenwerking binnen de Technische Commissie waarbij de algemene voetbaltechnische 
lijnen worden bewaakt en toegepast 

 Leeftijdcoördinatoren Het lid van de Technische Commissie werkt nauw samen met de leeftijdcoördinatoren) voor 
de niet-jeugdselectieteams. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat van de interne scouting 
en voor een tijdig proces van indeling van begeleiding en teams in zijn leeftijdcategorie 

   

Bevoegdheden .  Operationeel aansturen van de trainer-coaches en de leeftijdcoördinator 
 Adviserend aan Technische Commissie & bestuurslid Technische Zaken over aanstellingen  
en verlengingen van trainer-coaches in de leeftijd-categorie 
 Beslissingsbevoegd over dagelijkse zaken in de  uitvoering binnen het aandachtsveld, zo 
mogelijk dan wel zo nodig in afstemming met de Technische Commissie 

Competenties   Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Voetbaltechnische scholing, bij voorkeur door geldige UEFA-licentie (UEFA C) 
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie  

 

  Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Voetbaltechnische scholing, bij voorkeur door geldige UEFA-licentie (UEFA C) 
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie 
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 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Lid Technische Commissie Jeugd (aandachtsveld 
E&F-pupillen) 

 

Functie/Doel Zorg dragen voor het goed functioneren van de 
jeugdselectieteams in de leeftijdcategorie pupillen 
E&F 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Hoofd Jeugdopleiding 
 

 Geeft leiding aan  Zeven jeugdselectietrainers in leeftijd E&F (E1, E2, E3, E4, F1, F2, F4) 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Spelers en trainers Het proces bestaat uit goed functionerende jeugdselectieteams die zich ontwikkelen naar het 
niveau zoals omschreven in het Prestatief Voetbaltechnisch Beleidsplan. Activiteiten hierin 
zijn:  

 Ondersteunen van de trainer-coaches in de categorie op gebied van: 
* adequate spelersinvulling  
* adequate teambegeleiding 

    * een goed trainings- en wedstrijdproces 
 Beoordelen van de trainer-coaches gedurende het seizoen; hierin passen 3 voortgangs-
momenten om met trainer-coaches in gesprek te gaan, waarna advisering aan volledige TC én 
bestuurslid TZ over de verdere voortgang met betrokken trainer-coaches  
 Begeleiden van, coachen van en sparren met betrokken trainer-coaches bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Gevraagd en ongevraagd. Geven van (proces-)instructies over 
nieuwe ontwikkelingen in het voetbal en binnen de club (bijvoorbeeld op gebied van 
speelwijze-ontwikkeling, mentale begeleiding, medische begeleiding, wisselbeleid, 
doorstroming, beoordeling potentieel spelers) 

 Technische Commissie Samenwerking binnen de Technische Commissie waarbij de algemene voetbaltechnische 
lijnen worden bewaakt en toegepast 

 Leeftijdcoördinatoren Het lid van de Technische Commissie werkt nauw samen met de leeftijdcoördinatoren) voor 
de niet-jeugdselectieteams. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat van de interne scouting 
van keepers en voor een tijdig proces van indeling van begeleiding en teams in zijn 
leeftijdcategorie 

     

Bevoegdheden .  Operationeel aansturen van de trainer-coaches en de leeftijdcoördinator 
 Adviserend aan Technische Commissie & bestuurslid Technische Zaken over aanstellingen  
en verlengingen van trainer-coaches in de leeftijd-categorie 
 Beslissingsbevoegd over dagelijkse zaken in de  uitvoering binnen het aandachtsveld, zo 
mogelijk dan wel zo nodig in afstemming met de Technische Commissie 

Competenties   Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Voetbaltechnische scholing, bij voorkeur door geldige UEFA-licentie (UEFA C) 
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie 
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 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Lid Technische Commissie Jeugd (aandachtsveld 
keeperstrainers&keeperstraining) 

 

Functie/Doel Zorg dragen voor het goed functioneren van de 
keeperstrainers&keeperstraining 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Hoofd Jeugdopleiding 
 

 Geeft leiding aan  Alle jeugdkeeperstrainers 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Spelers en trainers Het proces bestaat uit goed functionerende keeperstrainers die zich ontwikkelen naar het 
niveau zoals omschreven in het Prestatief Voetbaltechnisch Beleidsplan. Activiteiten hierin 
zijn:  

 Ondersteunen van de trainers in elke categorie op gebied van: 
* adequate spelersinvulling  
* adequate keepersbegeleiding 

    * een goed trainings- en wedstrijdproces 
 Beoordelen van de trainer-coaches gedurende het seizoen specifiek op het aspect rondom 
keepen 
 Begeleiden van, coachen van en sparren met betrokken trainer-coaches bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Gevraagd en ongevraagd. Geven van (proces-)instructies over 
nieuwe ontwikkelingen in het voetbal en binnen de club (bijvoorbeeld op gebied van 
speelwijze-ontwikkeling, mentale begeleiding, medische begeleiding, wisselbeleid, 
doorstroming, beoordeling potentieel spelers) 

 Technische Commissie Samenwerking binnen de Technische Commissie waarbij de algemene voetbaltechnische 
lijnen worden bewaakt en toegepast 

 Leeftijdcoördinatoren Het lid van de Technische Commissie werkt nauw samen met de leeftijdcoördinatoren) voor 
de niet-jeugdselectieteams. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat van de interne scouting 
en voor een tijdig proces van indeling van begeleiding en teams in zijn leeftijdcategorie 

     

Bevoegdheden .  Operationeel aansturen van de trainer-coaches en de leeftijdcoördinator 
 Adviserend aan Technische Commissie & bestuurslid Technische Zaken over aanstellingen  
en verlengingen van trainer-coaches in de leeftijd-categorie 
 Beslissingsbevoegd over dagelijkse zaken in de  uitvoering binnen het aandachtsveld, zo 
mogelijk dan wel zo nodig in afstemming met de Technische Commissie 

Competenties   Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Specifiek geschoold als keeper&keeperstrainers op voldoende niveau en passend bij de 
HVCH-ambities 
 Voetbaltechnische keepersscholing, bij voorkeur door succesvol geschoold zijn in 
bijvoorbeeld Frans Hoek keepersscholing 
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie 

 

 

 



Versie 23 september 2013 

 

 

 

 

 

 

 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Lid Technische Commissie Jeugd (aandachtsveld 
meisjes) 

 

Functie/Doel Zorg dragen voor het goed functioneren van de 
volledige afdeling meisjesvoetbal binnen de jeugd en 
voorzover dit selectiepotentieel betreft 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Hoofd Jeugdopleiding 
 

 Geeft leiding aan  Alle trainer-coaches van meisjesteams 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Spelers en trainers Het proces bestaat uit goed functionerende meisjestrainer-coaches die zich ontwikkelen naar 
het niveau zoals omschreven in het Prestatief Voetbaltechnisch Beleidsplan. Activiteiten 
hierin zijn (= nog op te stellen):   

 Ondersteunen van de trainers in elke categorie op gebied van: 
* adequate spelersinvulling  
* adequate teambegeleiding 

    * een goed trainings- en wedstrijdproces 
 Beoordelen van de trainer-coaches gedurende het seizoen op totaal-functioneren 
 Begeleiden van, coachen van en sparren met betrokken trainer-coaches bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Gevraagd en ongevraagd. Geven van (proces-)instructies over 
nieuwe ontwikkelingen in het voetbal en binnen de club (bijvoorbeeld op gebied van 
speelwijze-ontwikkeling, mentale begeleiding, medische begeleiding, wisselbeleid, 
doorstroming, beoordeling potentieel spelers) 

 Technische Commissie Samenwerking binnen de Technische Commissie waarbij de algemene voetbaltechnische 
lijnen worden bewaakt en toegepast 

 Leeftijdcoördinatoren Het lid van de Technische Commissie werkt nauw samen met de leeftijdcoördinatoren) voor 
de niet-jeugdselectieteams. Hij is verantwoordelijk voor het resultaat van de interne scouting 
en voor een tijdig proces van indeling van begeleiding en teams in zijn leeftijdcategorie. Met 
name op het proces van indeling van meisjes in gemengde dan wel ‘eigen’ teams 

     

Bevoegdheden .  Operationeel aansturen van de trainer-coaches en de leeftijdcoördinator 
 Adviserend aan Technische Commissie & bestuurslid Technische Zaken over aanstellingen  
en verlengingen van trainer-coaches in de leeftijd-categorie 
 Beslissingsbevoegd over dagelijkse zaken in de  uitvoering binnen het aandachtsveld, zo 
mogelijk dan wel zo nodig in afstemming met de Technische Commissie 

Competenties   Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Voldoende voetbaltechnsich ingevoerd in de spec ifeke aspecten en ontwikkeling van het 
vrouwenvoetbal in Nederland in het algemeen en HVCH in het bijzonder  
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie 
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 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Hoofd Jeugdopleiding  

Functie/Doel Zorg dragen voor het goed functioneren van de 
volledige jeugdafdeling in voetbaltechnische zin 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Bestuurslid Technische Zaken Jeugd 
 

 Geeft leiding aan  Leden Technische Commissie 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Technische Commissie Het proces bestaat uit:: 
  Leiding geven aan een goed functionerende Technische Commissie die als geheel 

verantwoordelijk is voor de voetbalontwikkeling binnen de totale jeugdafdeling.. Dat wil 
zeggen verantwoordelijk voor (ontwikkeling en beoordeling van ) (selectie-)trainers, 
jeugdspelers, speelwijze, opleidingsplan  

 Operationele eindbeoordeling  van de trainer-coaches gedurende het seizoen op totaal-
functioneren en hieruit voordragen van trainers voor selectieteams  
 Begeleiden van, de overgang van A-junioren naar de senioren in samenspraak met 
Bestuurslid Technische Zaken 
 

 Opleiden, speelwijze- en voetbalontwikkeling Verantwoordelijk voor: 
 opstellen, bewaken, uitdragen van een opleidingsplan en rode draad binnen dit plan voor 
alle leeftijden 
 in samenspraak met Technische Commissie en verantwoordelijktrainers verantwoordelijk 
voor de rode draad binnen de speelwijze- en voetbalonwtikkeling van zowel teams als 
individuele spelers 
 Actieve rol op en rondom de velden door beoordelen van gegeven trainingen/leiding aan 
groepen door trainers en door het volgen van wedstrijden van selectieteams 
 Coördinatie rondom stage- en opleidingsbegeleiding (voetbaltechnische opleidingen & 
overige opleidingen (bv maatschappelijke stages) stroomlijnen 
 beheer&ontwikkeling van spelervolgsysteem  
 ontwikkelen van criteria en boordelingsset waarmee kader- en voetbalontwikkeling wordt 
gestimuleerd en gevolgd  

 Interne scouting In samenspraak met de Technische Commissie verantwoordelijk voor het functioneren van de 
interne scouting. Opzetten, bewaken en uitdragen van criteria waarop wordt gescout, 
periodiek overleg met coördinatoren ter bewaking van de samenhang  tussen selectie- en 
reacreatie-voetbal binnen HVCH 

     

Bevoegdheden .  Operationeel aansturen van de leden Technische Commissie 
 Adviserend namens de Technische Commissie aan bestuur(slid Technische Zaken Jeugd)  
over aanstellingen  en verlengingen van trainer-coaches in de leeftijd-categorie 
 Beslissingsbevoegd over en eindverantwoordelijk voor alle dagelijkse voetbaltechnische 
zaken in de  jeugdafdeling, zo nodig en zo mogelijk in afstemming met zowel de Technische 
Commissie als het Bestuurslid Technische Zaken Jeugd 

Competenties   Voetbaltechnisch achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams 
 Voetbaltechnische scholing, bij voorkeur door geldige UEFA-licentie (UEFA C, bvk B) 
 Gevoel voor de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen 
Draagvlak binnen de organisatie 
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 Naam organisatie 
 
Naam werkeenheid: 

HVCH 
 
Voetbaltechnische organisatie jeugdzaken  
 

Functienaam Bestuurslid Technische Zaken Jeugd  

Functie/Doel Bestuurlijk verantwoordelijk voor het functioneren van 
alles wat zich voetbaltechnisch afspeelt in de 
Jeugdafdeling ; met name doel&resultaat, 
aanstelling/beëindiging functionarissen en budget 

 

Positie in 
organisatie 

Rapporteert aan Voorzitter Jeugdbestuur 
 

 Geeft leiding aan  Hoofd Jeugdopleiding 
Leeftijdcoördinatoren jeugdafdeling 
 

Verantwoordelijk: 

Activiteiten en 

Resultaat- 

gebieden 

Technische Commissie Het proces bestaat uit:: 
  Bestuurlijk leiding geven aan het Hoofd Jeugdopleiding, cq. de Technische Commissie 

Jeugd; creéren van kaders en voorwaarden zodat deze commissie kan functioneren.  
 
Kaders zijn gelegen in: (1) aanstellen van en beëindingen samenwerking met 
selectietrainers (= werving, selectie en ontslag),  (2) beschikbare  budgetten  en (3) te 
formuleren prestatie-doelstellingen Jeugdafdeling 

 
 

   

 Interne scouting Het proces bestaat uit: 
 Bestuurlijk verantwoordelijk voor de leeftijd-coördinatoren in de Jeugdafdeling. Dat wil 
zeggen, verantwoordelijk voor (1) aanstelling,/beëindiging van samenwerking met 
coördinatoren en (2) beschiikbare budgetten en (3) formuleren doelstellingen recreatieve 
sector.  

     

Bevoegdheden .  Adviserend aan Jeugdbestuur over aanstellingen  en verlengingen van Hoofd 
Jeugdopleiding en van leeftijdcoördinatoren  
 Bevoegd tot het doen van uitgaven binnen de budgettaire kaders ten behoeve van alle 
voetbaltechnische zaken binnen de Jeugdafdeling 
 Bevoegd tot het doen van voorstellen aan Jeugdbestuur omtrent te realsieren 
doelstellingen en het aansturen van de operationele organisaties hieruit volgend 

Competenties   Bestuurlijk vaardig  (besturen en uitvoeren als twee verschillende activiteiten) 
 Budget-verantwoordelijk voor de voetbaltechnische activiteit en ontwikkeling bij HVCH-
jeugdafdeling 
 Goed gevoel voor verhoudingen binnen de club 
 Drager van de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in het VBP 2013-2018 
 Voldoende vaardig om de ‘top’ te kunnen vormen van de voetbaltechnische organisatie 
 Aanstuurder van de coördinatoren (en daarmee indirect van hun organisatie) 
Draagvlak binnen de organisatie 

 

 

 

 

 


