
 

TERUG VAN WEGGEWEEST 
 

➢ DE TEAMOUDER! 
 

 
Lang geleden een bekend begrip, de teamouder. Steun en toeverlaat van de 
trainer/coach, vraagbaak voor andere ouders en lekker bezig met regelen en 
communiceren. Zo’n persoon wordt gemist en daarom voeren we deze functie 
in het nieuwe seizoen opnieuw in!  
Trainers en coaches kunnen fulltime met korfballen bezig zijn, de verschillende 
commissies hebben in elk team een duidelijk aanspreekpunt. 
 
Teamouder? 
Ergens eind juni is de indeling van de nieuwe jeugdteams rond en zijn hopelijk bij alle  
teams trainers/coaches ingedeeld. Op dat moment kijkt de TCj, samen met de 
nieuwe trainers, welke ouder deze functie voor het team in zou kunnen vullen. Goed 
kunnen communiceren is erg handig, een beetje ingewerkt zijn in DKB ook (maar dat 
onderdeel komt meestal vanzelf goed) en een klik met de trainer(s) is natuurlijk wel 
zo prettig. Voor de zomervakantie hopen we voor alle jeugdteams een teamouder te 
hebben gevonden. 
 
Wat doet een teamouder? 
Voor een goede start beginnen we in september met een borrel voor alle teamouders. 
Elkaar even leren kennen en met bestuur en TC-jeugd bespreken wat je als 
teamouder kunt betekenen voor het team van je zoon of dochter. 
 
Vaste onderdelen zijn wat DKB betreft: 

- Opstellen en beheren whatsapp-groep ouders van het team; 
- Delen van informatie die vanuit TCJ, DAK, trainers en anderen komt met de 

andere ouders;  
Geen training in de vakantie? Teamouder laat het weten. 
Achttallentoernooi komt eraan? Reminder van de teamouder. 
Aanvangstijd wedstrijd verandert. Teamouder geeft het door. 
Vraag over sponsorshirt? Teamouder weet waar je moet zijn. 

- Zorgen dat de ouders en/of spelers van het team de verschillende 
standaardtaken (zoals bardienst, poetsen kantine, onderhoud groen en 
collecteren Jantje Beton, stukje schrijven voor Groeiend Best) invullen. Het is 
niet de bedoeling dat je als teamouder alles zelf gaat doen, maar wel dat je het 
zo organiseert dat alle ouders en/of spelers hun bijdrage leveren. Sommigen 
zullen dit als een vervelende verplichting zien, anderen doen hun klusjes 
fluitend.  

- De ouders benaderen als er extra hulp nodig is bij bijvoorbeeld een 
rommelmarkt of toernooi en wanneer er vacatures zijn bij de vrijwilligerstaken. 

 
Denk er alvast eens over na! Voor vragen kun je terecht bij Sjoerd of Wilma van het 
bestuur, Frederiek van de TCj of ondergetekende (ervaringsdeskundige). 
 
 
 
 

Louise 
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