
FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINATOR JEUGDCLUB 
 

Plaats in organisatie 

 
Jeugdclub ’t Verzet wordt beheerd door de vzw Jeugdclubs 

Knokke-Heist en is gevestigd in Duinenwater 45 te Knokke-Heist. 

De coördinator bewaakt samen met het bestuur de visie en de 

doelstellingen van de vzw. Zij/hij stuurt de andere vaste (een 

projectcoördinator en een projectmedewerker) en niet-vaste 

medewerkers (stagiairs, jobstudenten, onderhoudspersoneel) 

aan. Zij/hij legt verantwoording af aan de cel personeel, die 

bestaat uit bestuursleden van de vzw. Verder is de coördinator 

het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen van zowel 

professionele als vrijwillige werkkrachten, samen met hen zet 

zij/hij de lijnen van de dagelijkse werking uit. 

 

Taken 

 
Jeugdbeleid 

• Vinger aan de pols houden bij de Knokke-Heistse jongeren 

• Coördineren van het vrijwilligersbeleid samen met het bestuur  

• Uitwerken van het vrijwilligersbeleid samen met de andere beroepskrachten 

• Verantwoordelijk voor de continuïteit in de uitbating van het jeugdcafé en instuif/hangplek 

• Opvolgen en bijsturen van de programmatie 

• Nadenken over nieuwe projecten 

• Nieuwe projecten bespreekbaar maken 

• JC ‘t Verzet vertegenwoordigen door te netwerken op alle plaatsen die zich hiertoe lenen 

• Goede contacten onderhouden met jeugddienst Knokke-Heist 

• Opvolgen van Vlaams jeugdbeleid 

 

Zakelijk beheer vzw 

• RVB voorbereiden: klaarzetten zaal, verslag werking jeugdhuis en projecten voorbereiden 

• Beslissingen RVB uitvoeren en opvolgen 

• Voorstellen doen aan het bestuur inzake jeugdwerk, verzekeringen, …  

• Zorgen voor opvolging binnen de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

• Opvolging Algemene vergadering 

• Opvolgen van wetgeving en actualiteit ifv jeugdwerk 

• Schadegevallen aangeven en opvolgen 

• Contacten en contracten evalueren en opvolgen: energieleveranciers, techniekers, 

interparking, controleorganismen (Favv, IDEWE, …), ... 

• Opvolgen van verhuur aan derden 

• Contacten onderhouden en uitbouwen met de externe partners op de site en andere 
stakeholders 

• Contacten onderhouden met de gemeentelijk diensten 

• Afvaardiging voorzien in adviesraden waaronder de jeugdraad 



Financieel beheer ( in overleg met de cel financieel) 
JC ‘t Verzet heeft een financiële cel die bestaat uit bestuurders die het financiële beleid opvolgen, 

evalueren en terugkoppelen aan de raad van bestuur. 

 
● Gezond financieel beheer 

o Aanboren van nieuwe inkomstenkanalen 

o Opvolgen van investeringen op lange termijn  

o Financiële middelen inzetten met oog op de doelstellingen van de vzw 

o Opvolgen van gemaakte kosten 

● Subsidie beheer 

o Aanboren van nieuwe subsidiekanalen 

o Subsidiedossiers schrijven / indienen 

o Subsidiedossiers inhoudelijk en financieel opvolgen 

● Begroting 

o Adviseren bij opmaak begroting door cel financieel 

o Beslissingen nemen betreft uitgaven / budgetten tot een bepaald plafondbedrag 

● Boekhouding 

o Inkomende facturen  

▪ Scannen + nummeren 

▪ Verwerken en archiveren 

o Uitgaande facturen  

▪ Opvolgen stockbeheer 

▪ Opvolgen leveringen 

▪ Factuur verzenden met penningmeester in cc 

▪ Betalingen opvolgen / herinneringen sturen met penningmeester in cc 

o Kasboek 

▪ Kasboek ingeven en beheren 

o Kassabeheer bar Jeugdclub 

 

Onderhoud & infrastructuur (in overleg met cel infrastructuur) 

JC ‘t Verzet heeft een cel infrastructuur die bestaat uit bestuurders die het infrastructuurbeleid 

opvolgen, evalueren en terugkoppelen aan de raad van bestuur. 

 

● Opvolgen en aansturen onderhoudspersoneel 

● Opmerken waar onderhoud nodig is en dit plannen met een langetermijnvisie 

● Opvolgen van hetgeen we intern kunnen uitvoeren en wat we moeten uitbesteden 

● Contact met aannemers aangaande uit te voeren werken 

● Beheer van diverse systemen waaronder o.a. alarm, brandalarm, toegangscontrole, 

telefooncentrale, installaties technische ruimtes, Office 365, kassasysteem en beheer, 

opvolging en vervanging hardware 

 

 

 

 

 

 

 



Personeelsbeheer (in overleg met de cel personeel) 
De cel personeel bestaat uit bestuurders die het personeelsbeleid uitwerken, opvolgen, evalueren en 

terugkoppelen aan de raad van bestuur. 

 
● Aansturen van de andere personeelsleden (beroepskrachten, onderhoudspersoneel, 

jobstudenten en stagiairs) 

● Taken verdelen tussen de collega’s en bewaken van een goede verstandhouding 

● Opvolgen en voorstellen van vorming 

● Opvolgen en terugkoppelen over de stage aanvragen 

● Voorbereiden functionerings- en ontslaggesprekken in samenspraak met de cel personeel 

● Voorbereiden aangifte lonen 

o Opvolgen werktijden beroepskrachten 

o Opvolgen van kilometers en onkosten medewerkers 

o Terugkoppelen verantwoordelijke lonen cel personeel 

● Uitvoeren personeelsadministratie op aansturen van de cel personeel. 

 

Profiel 

 
Attitude  

• Passie voor en ervaring in het jeugdwerk 

• Passie voor en ervaring in het organiseren van activiteiten en/of projecten 

• Inzicht in de leefwereld van jongeren: maakt vlot contact op een authentieke manier 

• Het is een evidentie om jonge mensen te betrekken in de uitbouw van de werking 

• Staat open voor weekendwerk, avondwerk en flexibele uren 

• Stressbestendig en oplossingsgericht: creatieve oplossingen in vaak chaotische situaties 

• Is dynamisch en kan mensen motiveren 

• Heeft zin voor initiatief 

• Legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken 

 

Vaardigheden  

• Kan gemakkelijk overweg met de softwareprogramma's van Microsoft Office 

• Kan vlot werken met social media 

• Kan goed teksten schrijven in functie van subsidiedossiers, persteksten, … 

• Ervaring in het aansturen van medewerkers/gevoel voor leiderschap 

• Kan op een diplomatische en duidelijke manier grenzen afbakenen 

• Kan planmatig en zelfstandig werken 

• Kan nauwkeurig en gestructureerd werken: administratie, praktische en logistieke opvolging 

 

Kennis  

• In het bezit van een pedagogisch bachelor diploma (orthopedagogie, sociaal werk…) of 

relevante ervaring die hiermee gelijkgeschakeld kan worden 

• In het bezit van een rijbewijs type B 

• 2 jaar relevante ervaring 

 

 

 



 

Arbeidsvoorwaarden 

 
• Fulltime tewerkstelling 

• Contractueel – onbepaalde duur 

• Een loon dat overeenstemt met het barema B1c van de sociaal-culturele sector 

• Maaltijdcheques mits 1 jaar dienst en positieve evaluatie 

• Vergoeding van onkosten 

• Opleidingskansen 

 

 
 


