
 

Vacature Hoofdtrainer FC Abcoude 

Met ingang van het seizoen 2023/2024 zoekt FC Abcoude een hoofdtrainer voor de zondag selectie. 

Werkomgeving 

FC Abcoude is de laatste decennia uitgegroeid van een echte dorpsclub tot een multiculturele voetbalvereniging met ruim 850 

leden. De dorpse gezelligheid is altijd gebleven. Bij FC Abcoude is er voor alle leeftijden ruimte om op zowel prestatief als 

recreatief niveau voetbal te spelen. Op dit moment staat het eerste seniorenteam fier aan kop in de zondag 3e klasse D van 

het District West I en dat past goed bij onze ambitie om structureel 2de klasse te spelen. Het tweede elftal komt uit in de 

reserve hoofdklasse. Met onze jeugdselectieteams spelen we divisie voetbal of minimaal hoofdklasse. 

Bij FC Abcoude houden we naast goede prestaties op het veld, ook van gezelligheid en hechten daarom veel waarde aan 

voetbalplezier van onze spelers, vrijwilligers en medewerkers. 

Selectiespelers betalen contributie en ontvangen geen vergoedingen en wedstrijdpremies. Wel stelt de vereniging jaarlijks een 

budget ter beschikking, dat door de hoofdtrainer naar eigen inzicht aan teambuilding activiteiten mag worden besteed. 

Selectiespelers en technische staf ontvangen elk seizoen een pakket aan trainingskleding. 

Taken en verantwoordelijkheden 

De hoofdtrainer van de zondag selectie: 

➢ Stuurt de trainer van het tweede elftal aan, werkt nauw samen met de trainer van de JO19-1 en legt verantwoording 

af aan de Technisch Manager van de vereniging; 

➢ Is gezamenlijk met de Technisch Manager verantwoordelijk voor het samenstellen van de spelersgroep; 

➢ Zoekt altijd naar de juiste balans tussen het mogelijk aantrekken van nieuwe spelers en de doorstroming vanuit de 

jeugd. Talentvolle spelers uit de jeugdopleiding genieten altijd de voorkeur; 

➢ Stelt wekelijks in samenspraak met de trainer van het tweede de wedstrijdselectie van het eerste en tweede vast; 

➢ Is aanwezig bij de thuiswedstrijden van het tweede elftal en regelmatig bij die van de JO19-1 op zaterdag; 

➢ Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers van de gehele selectie, het functioneren van de medische staf 

en de teamleiders; 

➢ Organiseert alle logistieke, operationele en administratieve zaken rondom de selectie; 

➢ Volgt en ondersteunt het door de vereniging gehanteerde technische beleid, ondersteunt de waarden en normen en 

draagt deze ook actief uit; 

➢ Maakt gebruik van technische hulpmiddelen zoals: video analyse systeem. 

Profiel  

Voor een goede uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden, is het belangrijk dat de hoofdtrainer over de juiste bagage 

en persoonlijkheidskenmerken beschikt. De hoofdtrainer bij FC Abcoude: 

➢ Is in het bezit van tenminste een UEFA B licentie; 

➢ Kan een geldige voor de functie relevante VOG-verklaring overleggen; 

➢ Heeft aantoonbare ervaring als trainer op tenminste tweede klasse niveau; 

➢ Is organisatorisch sterk en communicatief vaardig; 

➢ Is gedreven, communiceert open en eerlijk en staat zowel boven als tussen de (spelers)groep; 

 



 
 

➢ Profileert zich als een natuurlijk leider, heeft daadkracht en investeert in het beter maken van het individu en 

collectief; 

➢ Is het uithangbord van de vereniging, is daarom representatief, coacht positief en gedraagt zich te allen tijde 

fatsoenlijk; 

➢ Draagt een duidelijke voetbalvisie uit met focus op aanvallend voetbal, rekening houdend met de in de selectie 

aanwezige kwaliteiten en technisch beleidsplan; 

➢ Heeft oog voor de ontwikkeling van de oudste jeugdspelers en stimuleert de doorstroming van deze spelers naar de 

seniorenselectie; 

➢ Is zichtbaar en toegankelijk voor leden en belangstellenden van FC Abcoude en heeft begrip voor de dynamiek die 

een dorpsvereniging met multiculturele invloeden met zich meebrengt. 

Arbeidsvoorwaarden 

FC Abcoude biedt afhankelijk van de ervaring van de kandidaat een maximale vergoeding van € 10.500,- netto (inclusief reis- 

en beroepskosten) per jaar. De vergoeding wordt in 10 of 12 gelijke maandelijkse termijnen uitbetaald. De contractduur is in 

eerste instantie één jaar met de intentie om deze bij goed functioneren voor een langere periode te verlengen. 

Trainers die graag onderdeel willen uitmaken van de organisatie van FC Abcoude en daarbij ook voldoen aan het in de 

vacature gestelde profiel, kunnen tot uiterlijk 20 januari 2023 een motivatiebrief en CV sturen naar: voorzitter@fcabcoude.nl en 

technischmanager@fcabcoude.nl 
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