
 

 

 
 

Naam commissie Jongste Jeugd 

Omschrijving commissie Organiseren en communiceren van 
hockeyactiviteiten en begeleiding voor de 
kinderen t/m 11 jaar. 

Functie binnen commissie Lijncoördinator van 1 specifieke nog nader 
te bepalen leeftijdsgroep van jongens en/of 
meisjes. 

Omschrijving functie Algemeen 

De Lijncoördinator (lijnco) is 
verantwoordelijk over de organisatie van de 
jeugdleeftijdslijn en draagt bij aan het 
jeugdbeleid van de vereniging. De lijnco is 
het eerste aanspreekpunt voor de 
coaches/managers van alle teams binnen 
de lijn. Voor de ouders en de spelers zijn 
het eerste aanspreekpunt 
managers/coaches. Bij problemen is de 
lijnco aanspreekpunt voor ouders/spelers. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

De lijnco’s vormen samen met de voorzitter 
Jongste jeugd de Jongste Jeugd 
Commissie. 
 
De lijnco’s zijn medeverantwoordelijk voor 
het indelen van spelers in de jongste 
jeugdteams. Daarnaast stemt de lijnco de 
doorstroming van de jeugdspelers af met 
de lijnco’s van de lijnen hoger of lager 
o.b.v. de gewenste teamgrootte en het 
mogelijke aantal teams. 
 
De lijnco stelt zich daarnaast als doel om 
de onderliggende sfeer binnen de lijn te 
verhogen. De lijnco komt daarvoor 
periodiek met coaches(managers) bij elkaar 
met onder meer als doel het onderling 
uitwisselen van kennis en ervaring. 



 

 

 
Naast de praktische begeleiding houdt de 
lijnco zich bezig met het stimuleren en 
enthousiasmeren van het hockeyen in de 
breedte. 
 
De taken en verantwoordelijkheden 
bestaan tenminste uit: 
 

1. Introduceert zichzelf bij het begin van het 
seizoen. 

2. Werft coaches/managers voor alle teams 
in de eigen lijn. 

3. Verzorgt de communicatie vanuit de club 
naar de team binnen de eigen lijn. 

4. Signaleert zo mogelijk vroegtijdig 
eventuele problemen binnen de eigen lijn 
en lost deze op eventueel in overleg met 
de voorzitter van de jongste 
jeugdcommissie. De voorzitter wordt van 
elk probleem in kennis gesteld. 

5. Heeft minimaal 2x per jaar contact met 
de coaches en managers binnen de 
eigen lijn. 

6. Gaat op een verantwoorde manier om 
met geheimhouding. 

7. Draagt het OMHC-beleid uit naar 
anderen. 

 

Verwachtte aantal uur (per maand) 10 uur 

Voorzitter commissie Suzanne Bodzinga 

Contactgegevens (naam, e-mail en 
telefoonnummer) 

Voorzitter_jjcie@omhc.nl  

Deadline aanmelden functie 31 mei 2020 

mailto:Voorzitter_jjcie@omhc.nl


 

 

Opmerking Voor vragen kunt u altijd terecht op 
bijgevoegd mailadres. 

 


