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1 Inleiding 
 

Sv Groen Wit ‘62 is één van de grootste clubs in Apeldoorn als het gaat om de jeugdelftallen. Wij 

willen een vereniging zijn waar alle leden zich thuis voelen, met plezier voetballen en waar iedere 

speler het beste uit zichzelf kan halen. 

 

Aangestuurd door het bestuurslid Jeugdzaken verzorgt de Jeugdcommissie alle relevante zaken die 

nodig zijn om de jeugdspelers optimaal en met veel plezier op zijn of haar niveau te kunnen laten 

presteren. 

 

De jeugdafdeling bestaat uit Jeugdcommissie leden per categorie, een Hoofd Opleidingen, Selectie- 

en niet selectietrainers en - voor het organisatorische en administratieve gedeelte, uit Coördinatoren 

en Leiders / Ouders. Door nauw met elkaar samen te werken zorgen zij voor de vertaling, uitvoering 

en controle van het beleidsplan sv Groen Wit ‘62. 

1.1 Onderverdeling jeugdafdeling 
 

Binnen sv Groen Wit ‘62 is de jeugdafdeling in vijf categorieën onderverdeeld.  Per categorie is er één 

jeugdcommissie lid en een coördinator. 

Jeugd Categorie Jeugdcommissie lid Jeugdcoördinator 

Worldcup, O8 en O9 Ron van de Spreng Rosan Knijn en Esmeralda Staal 

O10 en O11 Christian van Ginkel John Molenkamp 

O12 en O13 Arno de Jager Bert Zinnemers 

O14 en O15 Jeroen Sonneborn Bert Zinnemers 

O17, O19 en O23 Roy Doornbosch Rob Grandia 
   

Voorzitter Jeugdcommissie Christian van Ginkel  

Bestuurslid Jeugd Marielle Pauli  
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2 Functieomschrijvingen 
 

Binnen de jeugdafdeling moet er duidelijkheid zijn over wie welke rol speelt. Voor elke rol is er een 

functieomschrijving waarin de taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. 

 

Hoofd Opleidingen, trainers, jeugdcommissie leden, coördinatoren en leiders voldoen aan de in dit 

document beschreven functieomschrijving. 

 

Hoofd Opleidingen en de trainers zijn actief op de “werkvloer”.  

Zij geven uitvoering aan: 

 Het Technisch beleidsplan sv Groen Wit ’62; 

 Het Beleidsplan Jeugd, inclusief de Bijlage “Technisch gedeelte voetbalbeleid”. 

Voor een goede uitvoering van alle werkzaamheden is samenwerking hét sleutelwoord. 

 

Hoofd Opleidingen draagt weliswaar een grote verantwoordelijkheid maar kan en mag zijn 

werkpakket nooit in zijn eentje uitvoeren. Mede daarom is de jeugdafdeling onderverdeeld in vijf 

categorieën: 

 Minipupillen, O8 en O9 (onderbouw); 

 O10 en O11 (onderbouw) 

 O12 en O13 (onderbouw); 

 O14 en O15 (bovenbouw); 

 O17, O19 en O23 (bovenbouw); 

Elke categorie bestaat uit een jeugdcommissie lid en een coördinator. Zij worden ondersteund door 

Hoofd Opleidingen op voetbaltechnisch én organisatorisch gebied. 

 

Het is van groot belang dat - per categorie – het jeugdcommissie lid én coördinator goed kunnen 

samenwerken. Binnen de betreffende jeugdcategorie is de coördinator het eerste aanspreekpunt 

voor de leiders. Voor alle functies binnen de club staat het clubbelang altijd voorop. 

 

2.1 Hoofd Opleidingen 
 

Hoofd Opleidingen heeft een cruciale rol binnen de voetbalvereniging. Op voetbaltechnisch gebied 

zet Hoofd Opleidingen de lijnen uit. Maakt jaarlijks een voetbaltechnisch jaarplan, stemt dit af met 

de Jeugdcommissie en Coördinatoren en voert dit uit. Binnen sv Groen Wit ‘62 heeft het Hoofd 

Opleidingen de ontwikkeling van alle jeugd vanaf de mini’s (worldcup) tot en met JO19 (+ evt. O23) 

als aandachtsgebied. 

 

2.1.1 Plaats binnen de organisatie 
 

- Hoofd Opleidingen bevindt zich in het organogram als technische ondersteuning van de 

jeugdafdeling. 

- Hoofd Opleidingen ondersteunt en helpt de elftallen bij voetbaltechnische zaken. 

- Hoofd Opleidingen werkt nauw samen met de trainers, jeugdcommissie en coördinatoren. 

De verdeling van taken zal afhankelijk zijn van het ‘type’ team. 

- Hoofd Opleidingen wordt aangesteld door het bestuur op voordracht van de jeugdcommissie. 
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- Hoofd Opleidingen rapporteert aan de jeugdcommissie, hierbij ondersteund door de trainers en 

de coördinatoren. 

 

2.1.2 Taken 
 

• Maakt en levert oefenstof voor trainingen, is aanwezig bij trainingen en helpt trainers tijdens 

trainingen. 

• Zet oefenstof uit om dit terug te zien in de wedstrijden. 

• Maakt teamindelingen op basis van input van trainers en Jeugdcoördinatoren 

 met als doel) 

- overgang creëren van de 2e jaar spelers vanaf de winterstop; 

- individuele spelers maximaal te laten ontwikkelen. 

Hoofd Opleidingen legt - i.s.m. coördinatoren en trainers - een opzet voor de teamindeling 

ter goedkeuring voor aan de jeugdcommissie van de desbetreffende categorie. 

• Draagt (i.s.m. de jeugdcommissie) zorg voor het aandragen van de trainers en de trainer 

indeling. 

• Geeft, i.s.m. hoofdtrainers, aan de hand van schema’s en voorbeeldtrainingen per 

jeugdcategorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie. 

• Draagt zorg voor ondersteuning aan prestatieve en recreatieve trainers. 

• Faciliteert trainerscursussen. 

• Heeft regelmatig (3 á 4 keer per jaar) een structureel overleg met de hoofdtrainers. 

• Werkt samen met jeugdcommissie en de coördinatoren en heeft hiermee regelmatig overleg 

(1x per 6 weken). 

• Zorgt voor het programma “Train de Trainer”. 

 

2.1.4 Verantwoordelijkheden 
 

• Is verantwoordelijk voor een actuele inhoud van het “Technisch beleidsplan sv Groen Wit 

’62” en maakt jaarlijks een voetbaltechnisch jaarplan. 

• Is verantwoordelijk voor het naleven en uitvoering van het Technisch beleidsplan. 

• Bewaakt en bevordert de kwaliteit van de trainers, prestatief en recreatief.  

• Zorgt voor een goede samenwerking met Jeugdcommissie en de Coördinatoren. 

• Is verantwoordelijk voor het advies aan de jeugdcommissie van de uiteindelijke team 

indeling.  

• Is verantwoordelijk voor het aandragen van trainers voor alle jeugdcategorieën. 

I.s.m. jeugdcommissie stelt het bestuurslid Jeugdzaken de trainers aan. 

 

2.1.5 Criteria 
 

• Is onpartijdig (voorkom het dragen van een “dubbele pet”) 

• Hoofd Opleidingen is een dermate belangrijke functie dat deze niet is te combineren met een 

andere functie (bijvoorbeeld hoofdtrainer jeugdteam) binnen sv Groen Wit ’62. 

• Hoofd Opleidingen is op wedstrijddagen aanwezig op het sportpark van sv Groen Wit ‘62. 

• Heeft ervaring als trainer. 

• Kan trainers coachen. 

• Wil zich langdurig verbinden aan de vereniging. 

• Heeft aandacht voor de lange termijn. 
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• Is communicatief sterk. 

• Is een voorbeeld in samenwerken met alle geledingen binnen sv Groen Wit ‘62. 

 

2.1.6 Tijdsbesteding en overlegstructuur 
 

Van een Hoofd Opleidingen wordt verwacht dat deze gemiddeld een x aantal uren (nog nader te 

bepalen) per week besteed aan zijn omvangrijke taak. 

Heeft regelmatig (3 á 4 keer per jaar) een structureel overleg met de hoofdtrainers / trainers. 

Heeft regelmatig (1x per 6 weken) een structureel overleg met de jeugdcommissie en de 

coördinatoren  
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3 Jeugdcommissie 
 

De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het jeugdvoetbal binnen onze vereniging. 

Zij voeren uit, vertalen en controleren het “Technisch beleidsplan sv Groen Wit ’62”. De 

jeugdcommissie bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden en waarbij één lid de rol van 

voorzitter op zich neemt. 

3.1 Taken en verantwoordelijkheden 
 

- De leden van de Jeugdcommissie bevinden zich in het organogram onderdeel Jeugdcommissie. 

- De indeling van de Jeugdcommissie binnen onze vereniging sv Groen Wit ‘62 is als volgt: 

1. Jeugdcommissie minipupillen Worldcup, O8 en O9 

2. Jeugdcommissie onderbouw O10 en O11 

3. Jeugdcommissie onderbouw O12 en O13 

4. Jeugdcommissie bovenbouw 014 en O15 

5. Jeugdcommissie bovenbouw O17 en 19 en O23 

-      De Jeugdcommissie legt verantwoording af aan het bestuurslid Jeugdzaken. 

 

3.2 Kerntaken (JC-leden 1 t/m 5) 
 

• Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door sv Groen Wit ‘62 te voeren 

technisch beleid (1-5). 

• Stelt samen met Hoofd Opleidingen en hoofdtrainers de trainingsprogramma’s vast per 

leeftijdscategorie (1-5). 

• Ontvangt - ter accordering - per jeugdcategorie een opzet voor de uiteindelijke teamindeling 

voor het nieuwe seizoen. 

Bij de indeling is niet alleen rekening gehouden met de technische vaardigheden van de 

spelers maar ook houding en gedrag van de spelers en ouders. 

Hoofd Opleidingen is verantwoordelijk voor de uiteindelijke teamindelingen en stuurt deze 

ter goedkeuring aan de jeugdcommissie. 

• Zorgt in nauwe samenwerking met Hoofd Opleidingen voor het aandragen en aanstellen van 

trainers voor de selectieteams (1-4). 

• Zorgt voor de naleving van het medisch preventiebeleid (1-4). 

• Bewaakt de voetbalcultuur binnen sv Groen Wit ‘62 (1-5) 

• Zorgt voor een goede overgang van de O19 naar de senioren (4). 

• Contactpersoon van de desbetreffende categorie samen met Hoofd Opleidingen voor 

B.V.O.’s. 

• Behandelen en bespreken van de binnengekomen uitnodigingsverzoeken van onze 

(jeugd)spelers met de andere jeugdcommissie-leden (back-up) 

• Signaalfunctie voor een tijdige publicatie van de teamindelingen op de GW-site. 

 

3.3 Verantwoordelijkheden 
 

• Is (mede)verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van het “Technisch beleidsplan 

sv Groen Wit ’62”. 

• Communiceert en werkt transparant, duidelijk en respectvol. 

• Heeft een positieve uitstraling binnen sv Groen Wit ‘62 
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3.4 Criteria 
 

• Is bij voorkeur “Groen-Witter”, kent de club en past bij de voetbalcultuur van sv Groen Wit 

’62. 

• Heeft ervaring als voetballer en/of trainer  

• Heeft oog voor de lange termijn 

• Moet goed kunnen samenwerken met alle geledingen binnen de club 

• Kan doelstellingen vertalen naar concrete acties. 

 

3.5 Communicatie/jaarkalender 
 

De jeugdcommissie voelt zich verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gedeelte alsook het 

organisatorische gedeelte binnen de vereniging. Transparantie is een van de kernwaarden. Een 

duidelijke en eenduidige communicatie is hierin cruciaal. Dit kan worden ondersteund door: 

• Aanwezigheid (op basis van vrijwilligheid).  

Door aanwezig te zijn op de club kunnen de leden vragen stellen of een gesprek aangaan. 

• Jaarkalender.  

Er zijn meerdere overleggen in verschillende samenstellingen gedurende het jaar waar over 

voetbal wordt gesproken. Daarnaast zijn er keuzes en acties die gedurende het seizoen 

moeten worden genomen. Deze overleggen, acties en besluiten worden in een jaarkalender 

weergegeven en is beschikbaar voor alle leden. 

• Er is veel informatie over het voetbalbeleid binnen sv Groen Wit ‘62. Via onze website wordt 

deze informatie gedeeld met alle leden. 

 

3.6 Tijdsbesteding en Overlegstructuur 
 

Van een Jeugdcommissie lid mag worden verwacht dat deze een x aantal uren (nog nader te 

bepalen) per week besteed aan zijn taken. 

 

Heeft regelmatig (1x per 6 weken) een structureel overleg met Hoofd Opleidingen en met de 

desbetreffende categorie coördinatoren. Het overleg zal enkel met de desbetreffende categorie zijn. 

 

Voor de informatiestroom richting bestuur heeft de gehele jeugdcommissie 1 x per 8 weken een 

overleg voor de bespreking van zijn/haar lichting. 
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4 Coördinator 
 

Elke leeftijdscategorie heeft een eigen coördinator. De coördinator is verantwoordelijk voor de 

organisatie binnen hun eigen categorie. Hij of zij vormt hiermee de schakel tussen leiders, spelers en 

ouders. Ook levert de coördinator input aan Hoofd Opleidingen en de jeugdcommissie wat betreft de 

teamindelingen. 

 

4.1 Plaats binnen de organisatie 
 

- De coördinatoren bevinden zich in het organogram als organisatorische ondersteuning van de 

jeugdafdeling. 

- De coördinator ondersteunt/helpt de elftallen bij organisatorische en niet-voetbaltechnische 

zaken. Hij of zij werkt nauw samen met het jeugdcommissie-lid van zijn/haar categorie (zie de 

tabel bij inleiding). 

 

De verdeling van taken zal afhankelijk zijn van het ‘type’ team: 

• Ondersteuning prestatief teams: 20% van de beschikbare tijd. 

• Ondersteuning niet-prestatief teams: 80% van de beschikbare tijd. 

• De coördinator wordt aangesteld binnen de jeugdcommissie. 

 

4.2 Taken 
 

 Is bruggenbouwer tussen de teams. 

 Uitwisseling van spelers bevorderen tussen teams, zowel voor prestatief als recreatief 

niveau. 

 Het mede-beoordelen van spelers bv op sociaal gedrag en mentaliteit. 

 Het zoeken van leiders en trainers voor de teams binnen zijn categorie. 

 Het mede-beoordelen van leiders. 

 Het oplossen van problemen van kinderen/ouders met hun trainers/leiders. 

 Het oplossen van problemen binnen teams wanneer leiders hierom vragen. 

 Het communiceren van de verschillende activiteiten vanuit de vereniging.  

 Heeft afstemming met overige coördinatoren. 

 Zorgt in nauwe samenwerking met Hoofd Opleidingen, en trainers voor de teamindeling voor 

het nieuwe seizoen. De uiteindelijke teamindeling wordt door Hoofd Opleidingen ter 

accordering voorgelegd aan de jeugdcommissie en bestuurslid jeugdzaken. 

 Begeleiden van nieuwe leden 

 Doet, wanneer daartoe aanleiding bestaat, een voorstel aan de jeugdcommissie en 

Hoofdopleiding tot het opheffen van een team en een daarbij behorende herindeling van de 

resterende spelers.  

 Is bij voorkeur aanwezig op de wedstrijddagen, indien mogelijk. Is geen vereiste. 
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4.3 Verantwoordelijkheden  
 

• Ondersteunen van Hoofd Opleidingen en jeugdcommissie bij het samenstellen van alle 

jeugdteams. Dit vooral op sociaal gebied en dan met name houding en gedrag spelers en 

ouders. 

• Is eerste aanspreekpunt voor leiders. 

• Is klankbord voor de jeugdcommissie. 

• Organiseert i.s.m. de leider ouderavonden. Desgewenst bij een ouderavond aanwezig, zodat 

de coördinator bekend is bij de ouders. 

• Heeft een positieve uitstraling binnen sv Groen Wit ‘62.  

 

4.4 Criteria 
 

• Communicatieve vaardigheden 

• Beschikt over inlevingsvermogen 

• Is in staat om relatie gericht te werken 

• heeft ook een globaal zicht op de ontwikkeling van spelers 

• Is evenwichtig, assertief, kan bijzaken scheiden van hoofdzaken. 

 

4.5 Tijdsbesteding en Overlegstructuur 
 

Van een coördinator mag worden verwacht dat deze een x aantal uren (nog nader te bepalen) per 

week aan zijn werkzaamheden besteed. 

 

Neemt deel aan de volgende overleggen: 

 Coördinatoren overleg (2 x jaar) 

 Overleg Hoofd Opleidingen en jeugdcommissie van de eigen categorie (1x per 6 weken) 

 Leiders overleg 2 x per jaar  
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5 Trainer/coach 
 

De trainer/coach is bezig met en verantwoordelijk voor het team. Onderstaand wordt beschreven 

wat sv Groen Wit ’62 minimaal verwacht van een trainer/coach.  

 

Voor de trainers van de prestatieve elftallen zijn er aanvullende eisen. Een voorbeeld hiervan is het 

functieprofiel voor trainer selectie elftal (zie bijlage 1). 

 

5.1 Plaats binnen de organisatie 
 
 

- De trainer/coach bevindt zich in het organogram in het werkveld die wordt ondersteund door 

Hoofd Opleidingen. 

- De trainer/coach traint het elftal en is op de wedstrijddag coach van het desbetreffende elftal. 

- De trainer wordt ondersteund door het Hoofd Opleidingen. 

- De trainer/coach wordt, op voordracht van Hoofd Opleidingen en jeugdcommissie, aangesteld 

door het bestuur. 

 

5.2 Taken 
 

 Het voorbereiden en geven van trainingen. 

 Het coachen van spelers in hun ontwikkeling: technisch, sociaal en mentaal. 

 Beoordelen van spelers op basis van de visie en speelwijze zoals die door  

de Hoofd Opleiding en jeugdcommissie is vastgesteld. 

 

5.3 Verantwoordelijkheden  
 

 Actieve bijdrage aan de implementatie en het opvolgen van het technisch voetbalbeleid van 

sv Groen Wit ‘62. 

 Zorgt dat de speelwijze en manier van opleiden past bij de voetbalvisie en de opleidingsvisie 

van sv Groen Wit ’62. 

 Uitdragen van de normen en waarden zoals vastgelegd in het voetbalbeleid van sv Groen Wit 

’62. 

 

5.4 Criteria  
 

 Heeft bij voorkeur ervaring als trainer en/of speler  

 Draagt uit dat het verenigingsbeleid boven het teambelang staat  

 Werkt samen met andere trainers.  

 

Sociale aspecten:  

 Sterke maar rustige uitstraling 

 Goede sociale vaardigheden 

 Representatief voorkomen en optreden 

 Heeft een positieve uitstraling binnen sv Groen Wit ‘62. 
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5.5 Vaardigheden 
 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Goede en duidelijke tactische bespreking en coaching  

 Duidelijke, gevarieerde en leerzame oefenstof 

 Bereid eigen functioneren kritisch te beoordelen en te laten beoordelen 

 Affiniteit met de vereniging sv Groen Wit ‘62 

 

5.6 Tijdsbesteding en Overlegstructuur 
 

Een Trainer/coach van een selectieteam besteedt een x aantal uren (nader overeen te komen) 

per week aan zijn werkzaamheden. 

 

Een trainer/coach van een niet selectieteam besteedt een x aantal uren (nader overeen te komen) 

per week aan zijn werkzaamheden. 

 

Neemt deel aan de volgende overleggen: 

 Trainers overleg met Hoofd Opleidingen (3 á 4 x per jaar) 
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6 Leider 
 

De leider is de contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbaltechnische 

aangelegenheden. En is contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbaltechnische 

aangelegenheden welke betrekking hebben op zijn team. 

 

6.1 Plaats binnen de organisatie 
 

De leider bevindt zich in het organogram als klankbord voor de coördinatoren. Hij of zij bespreekt de 

zaken van zijn team met de desbetreffende coördinator. 

6.2 Taken 
 

 Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken). 

 Planning maken voor de corvee werkzaamheden. Het schoonmaken en/of verzorgd 
achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden. 

 

6.3 Verantwoordelijkheden 
 

 Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander. 

 Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de 
wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. 

 Het correct invullen van de wedstrijdformulieren. 

 In overleg met de coördinator erop toezien dat de corvee werkzaamheden goed worden 
uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. 

 

6.4 Criteria 
 

 Heeft voldoende kennis van de spelregels om eventueel als assistent-scheidsrechter / 

scheidsrechter te kunnen fungeren. 

 Draagt uit dat het verenigingsbeleid boven het teambelang staat  

 Kan samenwerken met andere leiders binnen de betreffende jeugdcategorie. 

 

6.5 Vaardigheden 
 

 Kan stimuleren en erop toezien dat jeugdspelers zich t.o.v. eigen begeleiding, medespelers, 
tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in 
voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen. 

 Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de leider goed 
communiceert en samenwerkt met de (Jeugd)trainer van zijn team en de Coördinator van 
zijn jeugdcategorie.  

 Kan zich goed op de hoogte stellen wat er onder de spelers leeft. 
 

6.6 Tijdsbesteding en Overlegstructuur 
Tijdsinvestering: ca. 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 
Overleg – 2 x per jaar - met de coördinator en andere leiders van de betreffende Jeugdcategorie. 



Jeugdafdeling 
sv Groen Wit ’62 

 

Functieomschrijvingen Jeugd  versie 1.1: 20 juni 2020 Blz.: 14 

Bijlage 1: 

Functieprofiel trainer selectie elftal 
De trainer van het selectie elftal (Trainer) wordt aangestuurd door en staat in direct contact met het 

Hoofd Opleidingen (i.s.m. betrokken jeugdcommissielid). Verder geeft de trainer leiding aan de staf 

van het selectie elftal.  

Taken 

 Het plannen en geven van trainingen. 

 Het maken van opstellingen. 

 Het houden van wedstrijdbesprekingen voor en na de wedstrijden. 

 Het coachen van spelers in hun ontwikkeling: voetbaltechnisch, mentaal en sociaal. 

 Beoordelen van spelers op basis van de visie en speelwijze zoals die door Hoofd Opleidingen 

en Jeugdcommissie is vastgesteld. 

 Het beoordelen van de selectie in overleg met Hoofd Opleidingen. 

 Adviseert Hoofd Opleidingen bij het samenstellen van nieuw team indelingen. 

 Aanspreekpunt voor alle technische voetzaken verband houdende met zijn team. 

 

Verantwoordelijkheden 

 Actieve bijdrage aan de implementatie en het opvolgen van het voetbalbeleid van sv Groen 

Wit ‘62. 

 Zorgt dat de speelwijze en manier van opleiden past bij de voetbalvisie en de opleidingsvisie 

van sv Groen Wit ’62. 

 Verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling van iedere speler. 

 Heeft periodiek overleg met zijn begeleidende staf en evalueert hun functioneren. 

 Heeft periodiek overleg met Hoofd Opleidingen en trainers overige elftallen. 

 Uitdragen van de normen en waarden zoals vastgelegd in het voetbalbeleid van sv Groen Wit 

‘62. 

 Drie- á viermaal per jaar wordt evaluatiegesprek gehouden met afvaardiging van het Hoofd 

Opleidingen en (eventueel) Jeugdcommissie. 

 

Criteria  

 In het bezit van een diploma passend bij de klasse waarin het selectieteam uitkomt. 

 Heeft trainerservaring in minimaal gelijkwaardige klasse als waarin het selectieteam uitkomt. 

 Sociale aspecten: 

    o Aantoonbare ervaring in het werken en omgaan om met spelers van een selectieteam. 

    o Sterke maar rustige uitstraling  

    o Goede sociale vaardigheden  

    o Representatief voorkomen en optreden  

    o Heeft een positieve uitstraling binnen sv Groen Wit ‘62. 

 

Vaardigheden 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Goede en duidelijke tactische bespreking en (positieve)coaching 

 Biedt duidelijke, gevarieerde en leerzame oefenstof 

 Bereid eigen functioneren kritisch te beoordelen en te laten beoordelen 

 Affiniteit met de vereniging sv Groen Wit ‘62. 


