
 

                              

Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging 

(Het vierde en tevens laatste artikel uit de serie ‘Ouders en sportieve opvoeding’) 

 

Zoals u ongetwijfeld weet, is sportbeoefening in velerlei opzichten belangrijk voor de ontwikkeling 

van uw kind. Daarbij is de rol van u als ouder erg groot. Maar wat houdt die rol nu precies in? In de 

artikelenreeks 'Ouders en sportieve opvoeding' wordt hierop uitvoerig ingegaan. Aan het slot van 

de artikelen 2 t/m 4 worden u tevens enkele vragen gesteld, die u voor uzelf kunt beantwoorden. 

De artikelenreeks bestaat uit: 

1. De invloed van ouders op het gedrag van kinderen. 

2. Voorwaarden scheppen voor de sportbeoefening & 

 interesse tonen en stimuleren. 

3. Het stimuleren van individueel sportief gedrag (Fair Play). 

4. Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging. 

 

Fair Play en kindvriendelijk sporten zijn van groot belang voor jeugdige sporters. Probeer daarom 

bij uw vereniging kindvriendelijk sporten en Fair Play te bevorderen. Hierdoor wordt de 'kwaliteit' 

van het sporten vergroot. Overleg met de vereniging indien u ideeën, wensen of klachten heeft. 

 

Dit laatste artikel in de reeks 'Ouders en hun sportieve opvoeding' geeft tevens een beknopte 

opsomming van een aantal belangrijke taken binnen de sportvereniging, waarbij u wordt 

'uitgedaagd' om een (beperkt) deel van deze taken voor uw rekening te nemen. 

 

Bij een goede vereniging voor jeugdigen moeten de trainingen en (oefen-) wedstrijden 

kindvriendelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een speelse aanpak, werken in kleine groepjes, 

aangepaste spelregels, veel bewegen in weinig tijd, geen vroegtijdige specialisatie en niet teveel 

nadruk op winst en verlies. 

 

Ook belangrijk is dat bij de jongste jeugd alle jeugdleden ongeveer evenveel kans krijgen bij 

wedstrijden en op de trainingen evenveel aandacht krijgen. 

 

N.B.: Sommige verenigingen kiezen ervoor om met ‘selectiegroepen’ te werken. Jonge 

getalenteerde sporters mogen hieraan deelnemen, bij deze teams wordt wel prestatiever gesport 

en gewisseld. 

 

Enkele richtlijnen die kunnen helpen bij de kwaliteitscontrole zijn: 

 

1. Om de kwaliteit te kunnen controleren dient u wel interesse te tonen voor het wel en wee van 

de vereniging. Kom daarom kijken bij trainingen en andere activiteiten voor de kinderen. Kom 

ook op vergaderingen en andere gelegenheden om geïnformeerd te worden. 

 

2. Bedenk dat het voor de vereniging en trainer/begeleider vaak moeilijk is om de belangen van 

alle leden te behartigen. Het (vrijwillige) verenigingskader steekt vaak heel veel tijd in de 

vereniging, dat moet worden gewaardeerd. Toon daarom respect en probeer in alle redelijkheid 

over de eventuele problemen te praten. Een verwijtende toon maakt de problemen vaak alleen 

maar groter. 

 

3. Ga nooit in discussie in het bijzijn van de kinderen. Voor alle partijen is dit namelijk een 

vervelende situatie. Vrijwel alle trainers/begeleiders zijn bereid om op redelijke vragen een 

antwoord te geven. Een goed gesprek kan voor iedereen verhelderend werken. 

 
4. Indien u van mening bent dat bepaalde activiteiten slecht zijn georganiseerd, kunt u wellicht 

zelf met een concreet voorstel komen tot verbetering. Dit wordt meer gewaardeerd en 

serieuzer opgepakt dan alleen maar losse kritiek. 



 

                              

Taken 

Binnen de sportvereniging zijn er talloze taken die ingevuld kunnen worden door ouders 

van jeugdleden. Het kan hierbij gaan om een permanente taak (bestuurs- of 

commissielid), een meermalige taak (bijv. feestcommissie) of een eenmalige taak (bijv. 

begeleiding bij een kamp).  

 

Er zijn binnen de vereniging taken die relatief weinig tijd kosten en waar ouders de vereniging 

behoorlijk mee kunnen helpen. Door zelf te assisteren bij bepaalde activiteiten hebben de ouders 

een prima mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een optimaal sportklimaat voor hun 

kinderen. 

 

Wat deze taken betreft kan een indeling worden gemaakt naar: 

 

1. Sportspecifieke taken 

Taken, waarvoor over het algemeen personen gevraagd worden die de betreffende sport enigszins 

snappen en aanleg en/of een opleiding hebben voor deze taken en waarvoor de vereniging 

eventueel een korte scholing kan verzorgen: 

 Trainer of assistent bij trainingen; 

 Begeleider/ coach; 

 Scheidsrechter/ teller. 

 

2. Niet sportspecifieke taken 

Taken, die in principe door iedereen kunnen worden ingevuld: 

 Bestuurslid; 

 Commissielid (bijv. redactie clubblad jeugd-, wedstrijd- of activiteitencommissie); 

 Vervoer naar verschillende activiteiten; 

 Contactpersoon binnen de vereniging voor de ouders van jeugdleden; 

 Zitting nemen in een oudercomité (vergelijkbaar met een ouderraad op school). Er zijn 

helaas nog maar weinig verenigingen die een oudercomité hebben, maar wellicht kunt u 

zelf de aanzet geven om er een op te starten; 

 Als sponsor (uw eigen bedrijf of het bedrijf waar u werkzaam bent); 

 Het assisteren bij de organisatie van nevenactiviteiten, zoals toernooien en kampen. 

  

Vragen  

Beantwoord, voor uzelf, eens onderstaande vragen, die gaan over uw mening over de vereniging:  

 

 1. Op welke wijze toont u betrokkenheid bij de vereniging? 

 2. Zijn er in uw ogen zaken die beter anders kunnen bij de vereniging? 

 3. Bespreekt u die zaken wel eens met het verenigingskader? 

 4. Hebt u er begrip voor dat niet alles binnen een sportvereniging gladjes verloopt? 

 5. Vindt u dat de sport voldoet aan de wensen van kinderen? 

6. Komt elk kind voldoende aan bod tijdens wedstrijden en trainingen? 

7. Heeft de leiding respect voor alle kinderen ongeacht hun niveau? 
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