
 

 

 
 
De teamouder 
Het doel van het teamouderschap is het praktisch ondersteunen van de trainer, 
coach of (bege)leider van een team en het signaleren en oplossen van knelpunten 
(oog- en oorfunctie). Bedoeld voor alle kinderen tot 18 jaar. 
 

De Jeugdcommissie en/of CMV-coördinator ondersteunt de teamouder in het 
uitvoeren van het takenpakket. 
 
Samenwerking met de trainer, coach of (bege)leider  
De teamouder werkt samen met de trainer, coach of (bege)leider van het team of 
groep. De teamouder is daarmee het tweede aanspreekpunt voor de leden. De 
teamouder regelt de praktische zaken m.b.t. het reilen en zeilen van een team of 
groep. De trainer, coach of (bege)leider zorgt in overleg met de teamouder voor een 
goede taakverdeling, die bekend is bij de spelers. Een logische verdeling is: 
technische zaken zijn in handen van de trainer, coach of (bege)leider en 
organisatorische zaken zijn in handen van de teamouder. 
 
De teamouder coördineert alle organisatorische zaken die rondom de begeleiding van 
een team of groep aan de orde zijn. Goede afstemming is noodzakelijk om 
onduidelijkheden rondom trainingen, wedstrijden en extra toernooien/wedstrijden te 
voorkomen voor jeugdige leden en hun ouders.  
 
Hoe een teamouder dit communiceert met de jeugdleden en de ouders mag iedere 
teamouder zelf bepalen. Het doorspelen van informatie kan bijvoorbeeld door middel 
van e-mail, groepsapp of anders. Iedere manier is goed, als de juiste informatie maar 
bij de spelers en de ouders aankomt. 
 
Op de volgende pagina vind je een overzicht van het (mogelijke) takenpakket van de 
teamouder, evenals de contactgegevens van de Jeugdcommissie en CMV-coördinator 
van Elite/Dynamo. 

  



 

 

 
 
 
 
Takenpakket van de teamouder 
Hieronder vind je een overzicht van de (mogelijke) taken van de teamouder: 
 
- De jeugdleden en ouders op de hoogte stellen van alle trainingen, wedstrijden en extra 
toernooien; 
- De jeugdleden en ouders op de hoogte brengen wanneer, waar en hoe laat er verzameld 
wordt;  
- Het controleren van de kleedkamers met medewerking van trainer/coach;  
- Aanspreekpunt zijn voor ouders van nieuwe leden; 
- Het in de gaten houden van sociale zaken in en om het team en de bevindingen bespreken 
met de trainer, coach of (bege)leider;  
- Contact onderhouden met ziek teamlid of bij langdurige blessure;  
- Bij kampioenschap iets leuks/cadeau organiseren voor het team, trainer/assistenten; 
- Het mede-organiseren van of helpen bij nevenactiviteiten, zoals teamuitjes - 
sinterklaasviering - kamp - toernooien. 

 
Contactgegevens 
Zoals eerder aangegeven kan de Jeugdcommissie en/of CMV-coördinator de 
teamouder ondersteunen bij het uitvoeren van het takenpakket. Heb je vragen, 
opmerkingen of tips? Dan kun je terecht bij onderstaande personen. 
 
Jeugdcommissie (ABC-jeugd) 
Marga Hofhuis of Birgit Lammers 
jc@dynamoneede.nl 
 
CMV-coordinator 
Annet Ellen 
cmv@dynamoneede.nl 

 


