Coördinator Jeugd Scheidsrechters (CJS): Vacant
Hij/zij is lid van het jeugdbestuur
De CJS is verantwoordelijk voor het regelen van de scheidsrechters bij jeugdwedstrijden en vormt
een jeugdscheidsrechters begeleiding (-steam). Hij is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe
scheidsrechters en regelt evt. cursussen voor nieuwe scheidsrechters. Tevens organiseert hij
informatieavond voor JO19/JO17/JO15/JO13 junioren en doet controle van voldoende
scheidsrechter middelen zoals fluitjes, vlaggen, scoreblokjes enz.
1. Vormt een jeugdscheidsrechters begeleidingsteam.
a. Een begeleidingsteam bestaat uit meerdere volwassenen. (hoeven geen
scheidsrechters te zijn);
b. Een scheidsrechter begeleider begeleidt alle scheidsrechters op 1 heel veld, er kan
gespeeld worden op heel-, half of kwartveld tegelijk;
c. Het team bespreekt minimaal 4x per jaar de voortgang;
d. Het team signaleert talent scheidsrechters.
2. Coordineert (ism volw afd) de indeling van de scheidsrechters.
a. Deelt scheidsrechters in bij jeugdwedstrijden;
b. Deelt scheidsrechter begeleiders in per speeldatum en veld.
3. Geeft voorlichting aan alle junioren van Altius (JO 13 tm JO17).
a. Start een nieuwe voorlichtingsronde voor de JO13 spelers in het najaar;
b. Plant iom knvb de data en communiceert dit aan de trainers en leiders. (deze
bijeenkomsten zijn verplicht);
c. Legt aan de nieuwe scheidsrechters uit wat de verwachtingen en ondersteuning is;
d. Coordineert een voorlichtingsronde voor de JO15 & JO17 over spelregel wijzigingen.
De verwachting en ondersteuning vanuit Altius
e. Nieuwe leden worden meegenomen in apart traject of met JO13 traject.
4. Geeft voorlichting aan de senioren JO19.
5. Werft nieuwe scheidsrechters.
a. Aansluitend op punt 3.
6. Organiseert cursussen voor nieuwe scheidsrechters
7. Controleert middelen voor scheidsrechters
a. Fluitjes, scoreblokjes, pennen;
b. Vlaggen;
c. Bestelt materiaal.

Toevoeging: Het is een doelstelling van het jeugdbestuur dat in 2021 alle junioren leden van Altius
een scheidsrechters diploma hebben. Dat alle junioren om toerbeurt hun (verplichte) scheidsrechters
taken uitvoeren bij de jeugdwedstrijden (JO10 tm JO15) uitvoeren.

