
BSG Jeugd sept 2018  
 
 
 
Doel Jeugdcommissie 

1. Een grotere participatie van de schaakouders en schaakjeugd, en hierdoor een betere borging van 
de continuïteit van de jeugdafdeling van BSG 

2. Een gestructureerde en gezamenlijke afstemming tussen jeugd, schaakouders en BSG-
seniorleden, over hoofdlijnen van het jeugdbeleid en over verbeterpunten 

3. Formaliseren van verdeling diverse taken over de schaakouders en BSG-junior en seniorleden 
 

Rollen en functiesjeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestaat uit de volgende rollen/functies, waarbij een persoon meerdere rollen kan 
vervullen, en waarbij de genoemde taken niet uitputtend zijn: 
 
voorzitter:  

- vergaderingen organiseren 
- toezien dat de diverse functiehouders de gemaakte afspraken opvolgen, en hun taken adequaat 

uitvoeren 
- communicatie naar ouders (m.n. via mail) 

 
liaison functionaris met BSG 

- verslag doen aan het bestuur van BSG, en 1x per jaar schriftelijk aan de alv van BSG 
 
intern competitieleider (verzorgd door alle poolouders) 

- indeling, standen en presentielijst bijhouden 
- handhaving tijdschema 
- orde bewaren op de clubdag 
- een aantal keren per jaar een leuke (niet competitie) activiteit organiseren, zoals een 

ouderkindtoernooi en een kind-gasttoernooi 
 

trainingscoördinator: 
- indeling lesgroepen 
- verzorgen lesmateriaal 
- het zoeken naar-, begeleiden van-, evalueren van- van nieuwe trainers, begeleiding nieuwe 

lesgevers door een ervaren instructeur 
 
externe competitieleider  

- indeling bijhouden 
- handhaving tijdschema 
- orde bewaren op de clubdag  

 
communicatie – en wervingscoördinator: 

- verzorgen internetsite/social media 
- werving nieuwe jeugdleden bevorderen 

 
schoolschaakcoördinator: 

- organisatie schoolschaaktoernooi 
- contacten onderhouden met scholen 

 
toernooicoördinator (toekomst): 

- bijhouden toernooikalender 
- schriftelijke uitnodigingen verzorgen 
- regelen vervoer naar toernooien 
- zorgen voor begeleiding vanuit de club bij toernooien 



 
 
 
Samenstelling en benoeming leden jeugdcommissie 

- In de jeugdcommissie zit (minimaal) een seniorlid van BSG, zitten minimaal 3 schaakouders  
    en zitten minimaal 2 jeugdleden 

- De leden worden formeel benoemd door de algemene ledenvergadering van BSG.  
               Tussentijds kunnen andere leden toetreden ter vervanging van een commissielid, waarna de  
    formele benoeming later door de alv plaats zal vinden. 
 
Doelstelling jeugdbeleid 

4. Het aanbieden van een kwalitatief goede schaakvorming aan de jeugd in Goosche Meren 
5. Het aanbieden van een leuke schaakavond aan deze kinderen 
6. Het actief laten participeren van ouders en oudere jeugd bij het jeugdbeleid en bij organisatie van 

de jeugdavond 
7. Aansluiting met de senioren van BSG zoeken, en doorstroom van de sterkere schaakjeugd 

bevorderen 
8. Het werven van jeugdleden 

 
Indeling schaakavond 
  - De jeugdschaakvond is op vrijdag 

- De avond bestaat uit een half uur training en een half uur interne competitie 
 
Ouderparticipatie, door: 
  - Leiding geven aan de jeugdavond. Er is hiertoe een ouderpool gevormd 
  - Participatie in de jeugdcommissie en uitvoering van de diverse functies bij de jeugd 
  - Lesgeven door ouders aan de lagere stappen 
       - Begeleiding van kinderen naar de externe competitie 
 
Begroting 

-  Er is een jeugdbegroting. Deze valt onder de begroting voor de gehele club BSG 
 


