
Wil jij onderdeel zijn van de jeugdafdeling van SV Bedum? Dit is je kans! 

Wil jij je kwaliteiten inzetten voor al die jeugdspelers van SV Bedum? Dit is je kans! 

Wil jij de toekomst van de club door ontwikkelen? Dit is je kans! 

 
De jeugdcommissie en het bestuur van SV Bedum zijn op zoek naar een 

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE (M/V) 
Wanneer de huidige voorzitter van de jeugdcommissie aangeeft te vertrekken aan het einde van dit 
seizoen weet je dat de spin in het jeugdweb vervangen moet gaan worden.  Allereerst slaat de schrik 
je om het hart, hoe nu verder, wat komt er op ons af en wie gaat dat invullen. 

Maar al snel besef je met elkaar dat er ook weer kansen liggen. Kansen voor een nieuwe voorzitter 
om samen met de jeugdcommissie en THJ het algemeen jeugdbeleidsplan en technisch 
jeugdbeleidsplan en de uitvoering daarvan voor de komende jaren te gaan vaststellen. 

Is dat dan alles wat een jeugdvoorzitter doet? Nee, natuurlijk niet, hieronder een kleine opsomming 
van zijn of haar taken: 

• In samenwerking met de jeugdcommissie de gehele jeugdafdeling beheren en alle belangen 
van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. 

• Lid van het hoofdbestuur. 
• Uitvoering van het beleid van de jeugdcommissie met de overige jeugdcommissieleden. 
• Stelt een begroting op voor de jeugdafdeling en bewaakt deze. 
• Coördineert de diverse commissietaken. 
• Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden. 
• Leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van de jeugdcommissie. 
• Informeren van het dagelijks bestuur omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling. 
• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. 
• Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers. 
• Vaststellen contracten en overeenkomsten met jeugdtrainers i.o.m. het bestuur. 
• Heeft een bemiddelende rol bij problemen die ontstaan met bijv. ouders, leiders, trainers, 

etc. 

Juist nu, na een tweetal moeilijke jaren, mogen al die jeugdspelers het voetbalveld weer op. Kom 
daar onderdeel van zijn en geniet van het plezier van die meiden en jongens. 

Wil je een keer een oriënterend gesprek hierover of gewoon wat meer informatie? 
Of ken je iemand die met haar of zijn kwaliteiten DE kandidaat is voor deze rol van jeugdvoorzitter? 

Mail naar Jan-Jurjen Timmer, voorzitter SV Bedum. 
E. voorzitter@svbedum.nl 
T. 06-51583491 


