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Algemeen
De provinciale jeugdwerking bestaat uit een aantal domeinen waarin een aantal bestuurders of de Raad 
van Bestuur als geheel hun verantwoordelijkheid opnemen.

Specifi eke taken binnen de provinciale jeugdwerking
1. Selectietrainingen
De commissieverantwoordelijke van de provinciale jeugdwerking, kortweg PJW, organiseert een 
trainingsschema waarbinnen alle trainers hun trainingsarbeid kunnen verrichten voor hun specifi eke 
groep(en) van spelers.

Trainingsmomenten:
• Wekelijkse trainingen voor min 9 tot min 13 1ste jaars
• Wekelijkse trainingen voor min 13 2de jaars tot min 17
• Dagtrainingen voor alle leeftijdsreeksen

2. Trainers
De commissieverantwoordelijke van de PJW is verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
trainersgroep. 
Trainers worden per seizoen aangesteld en worden vergoed volgens Bloso - normen en de vergoedingen 
voorzien in het budget.

3. Opleidingscentra
In samenwerking met de betrokken clubs is de commissieverantwoordelijke PJW betrokken in de gehele 
organisatie van de maandelijkse regionale trainingen.

4. Selecties en deelnames aan tornooien
In overleg met de diverse trainers worden spelers uitgenodigd om deel te nemen aan bepaalde 
jeugdtornooien en kampioenschappen.

De commissieverantwoordelijke PJW organiseert in overleg met de trainers aanwezigheden en coaching op 
de aangeduide tornooien.

5. Stages en/of kampen
Indien noodzakelijk en indien voldoende interesse organiseert de commissieverantwoordelijke PJW stages 
en/of kampen die gespreid zijn over diverse dagen.
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6. IPJO
De IPJO is een interprovinciaal tornooi waaraan alle Vlaamse geselecteerde spelers kunnen deelnemen in 
functie van hun provincie (provinciale selectie).

• Activiteiten in voorbereiding op de deelname:
 » Samenstellen van de leeftijdsgroepen
 » Aanduiden van 1 of meerdere trainers per leeftijdsgroep
 » Provinciale kledij voorzien
 » Begeleiders zoeken voor organisatie van activiteiten buiten het spelen
 » Spelers, ouders en trainers informeren over de organisatie
 » Specifieke aparte trainingsmomenten voorzien

• Activiteiten tijdens het tornooi:
 » Algemene organisatie
 » Opvolgen van het verloop van het weekend
 » Overleg met de trainers en begeleiders waar nodig

• Activiteiten na het tornooi:
 » Debriefing aan ouders, spelers en trainers
 » Evaluatie van alle aspecten van het tornooi

7. Belgian Junior Masters Circuit
De spelers zijn na hun selectie zelf verantwoordelijk voor hun inschrijving. De commissieverantwoordelijke 
van de PJW organiseert dat voldoende trainers voor coaching aanwezig zijn.
De commissieverantwoordelijke PJW voorziet shuttles.

Voor organisaties binnen de provincie wordt aan de clubs gevraagd om een dag of weekend op zich te 
nemen.
Op dat moment is de club zelf volledig verantwoordelijk voor de organisatie van het tornooi.

8. Clinics en bijscholingen
De commissieverantwoordelijke PJW organiseert wanneer nodig en/of wenselijk clinics en/of bijscholingen 
voor spelers en clubtrainers.

9. Budget
De commissieverantwoordelijke PJW werkt nauw samen met de penningmeester om het beschikbaar 
budget op de meest efficiënte en verantwoorde manier aan te wenden.

10. PBO Jeugdcuptour
De organisatie van de PBO Jeugdcuptour, een provinciaal jeugdcircuit dat georganiseerd wordt in 
samenwerking met de clubs, ligt in handen van de bestuurder die door de Raad van Bestuur werd 
aangeduid als verantwoordelijke.


