Vacature trainer/coach voor het tweede Dames elftal, dat
uitkomt in de 3e klasse KNVB (A-categorie)
Binnen de gezellige dorpsclub uit Geffen vormen de Dames en meidenafdeling een steeds
groter deel van het ledenbestand. Door de prestaties van onze dames en oog voor ook
meiden binnen de jeugdafdeling is het aantal vrouwelijke leden nog steeds groeiende, met
vooral veel jonge meisjes die zich de afgelopen jaren hebben aangemeld. Het vorige seizoen
leidde dat met hulp van de KNVB zelfs tot de samenstelling een talententeam Meiden 015,
waardoor de instroom van nieuwe speelsters in de selectie ook in de toekomst verzekerd is.
Toekomst perspectief genoeg voor zowel speelsters als trainers.
Het huidige tweede damesteam bestaat uit enkele ervaren speelsters, afkomstig uit het
eerste, die worden aangevuld met een aantal jonge talentvolle speelsters. Samen moeten
die speelsters als tweede team in staat zijn om de afstand tot het eerste damesteam, dat in
de hoofdklasse speelt, zo klein mogelijk te maken. Maar niet de stand op de ranglijst is
hierbij leidend. Veel belangrijker is dat het tweede team een verlengstuk van de
jeugdopleiding richting het eerste team wordt.
Opleiden is dan ook een belangrijke taak van de nieuwe trainer. Met de vele aankomende
jeugdspeelsters is er veel potentie voorhanden om zowel het team als mede het individu
door te laten ontwikkelen.
De nieuwe trainer dient over de volgende eigenschappen beschikken:
•
•
•
•
•

Fanatiek en ambitieus
Communicatief en organisatorisch sterk
Liefhebber van “verzorgd voetbal “
Talent voor het opleiden van jonge speelsters
Belangstelling hebben voor de gehele club

De nieuwe trainer krijgt de volgende taken:
•
•

Het verzorgen van de trainingen op dinsdag- en donderdagavond
Het coachen / begeleiden van het tweede elftal bij alle wedstrijden

Voor de nieuwe trainer gelden de volgende functie eisen:
•
•

Bij voorkeur een ( afgeronde ) TC 3 opleiding of plannen hebben voor het starten van
deze opleiding
Minimaal 3 jaren ervaring als trainer van een junioren of dames elftal

Informatie is op te vragen bij dhr. A. de Kok, mobiele telefoon 06- 51993867 of per email
de.kokken@hotmail.com

