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v.v. Madese Boys is op zoek naar een 

TRAINER 2e elftal 

Madese Boys zoekt voor het voetbalseizoen 2021/2022 een ambitieuze en representatieve trainer 
voor het 2e elftal. Ons 2e elftal speelt in de zondag reserve 1e klasse.  
 
Over de club 
Madese Boys is opgericht in 1930, heeft circa 850 leden en speelt een belangrijke rol in de Madese 
samenleving. Onze club promoot ontspanning en gezelligheid waarbij sportiviteit de hoofdzaak dient 
te zijn. Het streven is om de selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. Talent 
willen we behouden door een goede jeugdopleiding te bieden en de jeugd ook kansen te geven om 
zich te ontplooien. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk spelers uit Made en nabije omgeving aan te 
trekken om zo het Madese karakter te behouden. De beleidsplannen vind je op onze website.  
 
Wie zoeken we? 
De trainer die wij zoeken heeft: 

• Een diploma UEFA C; 

• Ervaring als trainer van selectieteams; 

• Voetbalervaring op selectie niveau; 

• Een voetbalvisie die gericht is op verzorgd en aanvallend voetbal; 

• De kwaliteit om spelers individueel en als team beter te maken; 

• Interesse in jeugdvoetbal; 

• Organisatorisch vermogen. 
 
Niet alleen kennis en ervaring zijn van belang. Bepaalde persoonskenmerken vinden wij minstens zo 
belangrijk. Dat betekent dat je: 

• Sociaal en communicatief vaardig bent;  

• Open staat voor feedback van spelers, staf en technische commissie; 

• Goed wilt samenwerken met het kader, de spelers, technische commissie en bestuur; 

• Kunt omgaan met tegenslagen, teleurstellingen en conflicten; 

• Jezelf niet alleen verantwoordelijk voelt voor het 2e elftal maar ook interesse toont voor onze 
leden en supporters; 

• Een goed normen- en waardenbesef hebt en dat ook uitdraagt. 
 
Wat verwachten we? 

• Verzorgen van trainingen van het 2e elftal op dinsdag- en donderdagavond. 

• Coachen en begeleiden van het 2e elftal op wedstrijddagen. 

• Wekelijkse afstemming met de trainer van het 1e elftal en de technische commissie 
 
Wat bieden wij? 
Voor deze uitdagende functie bieden wij een passende vergoeding, inclusief beschikbare 
sponsorkleding. Ook krijg je de beschikking over een jonge en enthousiaste spelersgroep met enkele 
ervaren krachten vanuit de algemene, technische en medische staf. Een professionele club met prima 
faciliteiten en de Madese gezelligheid. 
 
Interesse?  
Heb je vragen of wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk 13 oktober een mail of motivatie met cv naar 
technischevoetbalzaken@madeseboys.nl ter attentie van Ad van den Elshout. 
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