
 
Profiel Competitie-coördinator vereniging 

 
Elke vereniging heeft een competitie-coördinator nodig die het aanspreekpunt is 

voor de KNAS en andersom. Bij voorkeur is dit een aparte functionaris die géén 
andere taken binnen de vereniging heeft. De competitie-coördinator van de 
vereniging zorgt ervoor dat de equipes aangemaakt worden op de website, dat de 

zaal beschikbaar is in het geval van een thuiswedstrijd. De competitie-coördinator 
is eindverantwoordelijk voor alle uitslagen van equipes van zijn of haar vereniging. 
Verder onderhoudt de competitie-coördinator contact met de verschillende equipeleiders van de 

vereniging om ervoor te zorgen dat de mogelijke problemen die bij equipeleiders optreden opgelost 
kunnen worden. 

 
Taken: 

- Aanmaken en beheren equipes op jec.knas.nl. 

- Ervoor zorgen dat de betreffende zaal beschikbaar is in het geval van een thuiswedstrijd.  
- Uitslagen wedstrijden van de teams verifiëren en bevestigen. 

- Contact opnemen met de competitieleider als er een probleem met een uitslag van een 
wedstrijd is, of dat de betreffende zaal in een thuiswedstrijd niet beschikbaar is.  

- Contact opnemen met equipeleiders als er iets niet goed is gegaan met het invoeren van de 

equipe of uitslag of andere competitie gerelateerde problemen. 
- Aanspreken van equipeleiders als er opmerkingen zijn gekomen vanuit tegenspelende 

equipes omtrent (on)sportief gedrag, problemen met materiaal, etc. 

- In overleg met de competitieleider contact opnemen met de uitspelende ploeg voor het 
mogelijk verplaatsen van een wedstrijd. 

 
Verantwoordelijkheden: 

- Ervoor zorgen dat elke competitieronde alles verloopt zoals het zou moeten.  

- Eindverantwoordelijke voor de ingevoerde uitslagen.  
- Aanspreken equipeleiders als er iets fout is gegaan en de competitie-coördinator daarvan op 

de hoogte is gebracht. 

 
Tijdsbeslag: 

Deze functie is afhankelijk van het aantal equipes dat een vereniging zal vormen. Bij één equipe zal 
de functie samenvallen met die van competitie-coördinator. Bij meerdere equipes wordt een 
gemiddeld tijdbeslag van een half uur per week per equipe ingeschat.  

 
Termijn: 

De termijn van deze functie betreft 1 jaar. In 1 jaar kunnen 1 of 2 competities (najaars- en 
voorjaarscompetitie) georganiseerd worden, beide competities vallen onder deze functie. Na 1 jaar 
verloopt de aanstelling en moet de vereniging opnieuw een competitie-coördinator benoemen. Dit 

kan natuurlijk de persoon in kwestie zijn die de competitie-coördinator al was, maar de functie wordt 
dus niet automatisch verlengd.  


