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Voorwoord 
 
Voor u ligt het voetbalbeleidsplan van vv Oeken 2021-2025, onderdeel van het verenigingsbeleidsplan 
2021-2025. Dit voetbalbeleidsplan zal worden aangeboden tijdens de algemene ledenvergadering van juli 
2021. Het bestuur heeft ervoor gekozen beide beleidsplannen gelijktijdig te presenteren en deze in het 
vervolg synchroon te laten lopen.  
 
Het voetbalbeleidsplan vv Oeken 2021-2025 is gericht op seniorenvoetbal, voor de jeugd is een separaat 
jeugdvoetbalbeleidsplan opgesteld. Beide voetbalbeleidsplannen vormen samen de basis voor het 
voetbaltechnische beleid van vv Oeken op het gebied van zowel senioren als jeugd. 
 
Het uitgangspunt voor deze beleidsplannen is het presenteren van een heldere toekomstvisie, het 
presenteren van haalbare plannen en inzicht geven in de verenigingsstructuur en -cultuur. Het bestuur 
hecht er waarde aan dat dit verenigingsbeleidsplan samen met het voetbalbeleidsplan zowel intern als 
extern breed wordt gedragen. Hierdoor zullen leden, trainers, leiders en vrijwilligers en het bestuur 
weten waaraan zij zich zullen verbinden en wat zij mogen verwachten. Samen zijn we vv Oeken en 
samen maken we vv Oeken. 
 
De omvang en het belang dat vv Oeken hecht aan de veldvoetbalafdeling maakt het noodzakelijk om een 
duidelijke structuur en een plan voor langere termijn vast te leggen. Daarnaast is het noodzakelijk om 
uniformiteit in trainingen en wedstrijden te krijgen. Dit wordt gezien als randvoorwaarde om de 
kwaliteit van het voetbal naar een hoger plan te brengen. Dit voetbalbeleidsplan vormt daarin de 
leidraad.  
 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en wij rekenen op uw positief kritische inbreng. 
 
 
Hans Neuteboom 
Bestuurslid voetbalzaken vv Oeken 
Oeken, juli 2021 
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 Beschrijving vv Oeken 
 
Vv Oeken heeft haar basis in Brummen en is opgericht op 5 oktober 1928. Tot 1930 speelde de 
vereniging onder de naam Hercules. Veel spelers van Blauw-Wit dat werd opgeheven werden lid van vv 
Oeken.  
Thans is vv Oeken te vinden op Sportpark “de Overkant”, Knoevenoordstraat 34a in het buurtschap 
Broek, gemeente Brummen. 
 
De vereniging is genoemd naar het gelijknamige buurtschap gelegen op enkele kilometers ten noorden 
van Brummen, daar waar deze voetbalclub, dus al 90 jaar geleden begon. Het sportpark ligt aan de rand 
van het dorp Brummen, de plaats waar, naast de kernen Leuvenheim en Oeken, de meeste van de ruim 
460 leden wonen. 
 
Voor de ca. 400 spelende leden heeft de club momenteel vijf seniorenteams spelend in de 
zaterdagcompetitie. Het eerste elftal is ingedeeld in de 3e klasse A. Daarnaast zijn er drie heren 35+ 
teams en een vrouwen 30+ team. In het kader van inclusief sporten is er ook een G-team opgericht. 
Naast veldvoetbal biedt vv Oeken ook zaalvoetbal aan.  
 
De jeugdafdeling met jongens en meisjes omvat veel pupillen- en juniorenteams verdeeld over een 
volledige lijn van mini-pupillen tot en met JO/MO19-junioren. Vanaf de MO13-leeftijd spelen meiden in 
meidenteams. 
 
De keuze om daarnaast 'met plezier meer prestatiegericht' te gaan werken heeft de laatste jaren een 
flinke groei en goede resultaten opgeleverd.  
 
Naast het voetbal zijn er het hele seizoen door allerlei andere activiteiten voor de jeugd, senioren en 
supporters.  
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 Doelstelling voetbalbeleidsplan 
 

Algemene doelstelling van de vereniging 
Het voetbal naar een hoger niveau brengen door prestatiegericht voetbal (selectieteams).  
 
Rekening houdende met de aanwezige kwaliteiten streven naar het hoogst haalbare niveau. Continueren 
met gediplomeerde en ervaren trainers. In ieder seizoen een vastgesteld evaluatiemoment waarin de 
huidige trainersstaf wordt beoordeeld. Een maximale werkzame termijn wordt niet gesteld. 
 
De samenwerking senioren en jeugd verder intensiveren door de hoofdtrainers meer te betrekken bij 
de voetbaltechnische opleiding van de jeugdleden en zodoende een soepele overgang van jeugd naar 
senioren te bevorderen. 
 
Daar waar mogelijk het huidige aantal seniorenteams in stand houden en als de mogelijkheden zich 
aanbieden verder uitbouwen. Dat is van toepassing op alle voetbalactiviteiten die vv Oeken aanbiedt.   
 
De doelstelling is binnen de kaders van het verenigingskarakter van vv Oeken leveren van een goede 
(team)prestatie. De te leveren prestatie is vooral gericht op evenwicht in de teams en het als team 
optimaal presteren. Daarbij is de prestatie op de langere termijn van belang. 
 

  



 
  Voetbalbeleidsplan vv Oeken 2021-2025 

7 

 Voetbal Technische Commissie  
 
Het voetbalbeleid wordt geïnitieerd en gecontroleerd door de voetbaltechnische commissie (VTC). De 
VTC bestaat uit de volgende leden: 
 

 Bestuurslid voetbalzaken 
 Wedstrijdsecretaris 
 Coördinator senioren veldvoetbal 
 Coördinator zaalvoetbal 
 Coördinator 35+ voetbal 
 Coördinator VR30+ 
 Coördinator G-voetbal 
 Voorzitter VTCJ 

 
Als adviesorgaan van de VTC fungeren de trainer van de seniorenselectie en de hoofdjeugdtrainers. 
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 Voetbaltechnisch beleid  
 
Door het geven van goede trainingen en begeleiding wordt het maximale rendement uit de speler en 
het team gehaald. Prestatiegericht werken van de speler en het team wordt zeker verwacht. Dit is geen 
doel op zich, maar een middel om elk lid naar zijn maximale niveau te brengen. Activiteiten op 
voetbalgebied, maar ook nevenactiviteiten, worden ondersteund en gestimuleerd. 
 
Voetbalbeleid  
Vv Oeken spant zich in om het hieronder verwoorde klimaat voor de spelers en het kader van de teams 
in te richten: 
 Vv Oeken stelt voor ieder prestatiegericht team een gemotiveerde trainer aan die de Oeken-

gedachtegang begrijpt en werkt volgens dit voetbalbeleidsplan. 
 Vv Oeken laat de trainers ondersteunen door leiders die ook de gedachtegang van vv Oeken 

begrijpen en werken volgens dit voetbalbeleidsbeleidsplan. 
 Vv Oeken zorgt ervoor dat ieder team qua materiaal en faciliteiten de juiste uitstraling heeft. 
 Kwalitatief goede spelers worden door de VTC en het kader van het team gestimuleerd om zich 

verder te ontwikkelen naar een hoger team. 
 
Vv Oeken geeft het kader van de teams de mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen door het 
stimuleren van cursussen.  
 
Vv Oeken verwacht van de spelers:  
 In principe twee keer in week trainen voor alle prestatiegerichte teams. 
 Bij afwezigheid op de training dit vooraf met de trainer/leider overleggen. 
 Afzeggen voor een wedstrijd alleen indien het niet anders kan en tot een minimum beperken. 
 De trainer en het kader bepalen of men speelt en speeltijd is direct gekoppeld aan de algehele inzet 

en prestatie. Het spelen is hier dus geen garantie. 
 Discipline en de teamprestatie hebben een hoge prioriteit bij de spelers.  
 De uitstraling van een selectiespeler hebben en je bewust zijn van je voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld 

niet roken of alcohol drinken. 
 Trots zijn op vv Oeken en op het feit dat je geselecteerd bent. 
 Openstaan voor neventaken zoals bijvoorbeeld jeugdtrainer of scheidsrechter bij vv Oeken. 
 
Vv Oeken verwacht van het kader van een team: 
 Werken volgens de gedachtegang en het beleidsplan van de vv Oeken. 
 Spelers technisch en tactisch beter maken. Mede door het stimuleren van spelers om mee te 

trainen of te spelen in een hogere categorie. 
 Oog hebben voor de groepsdiscipline en het groepsproces van het team. 
 Bij de lagere teams prevaleert een goede prestatie boven een overwinning. 
 Breder kijken dan alleen het team waar ze verantwoordelijk voor zijn. 
 De basisplek van spelers wegen op basis van inzet, kunnen, prestatie en aanwezigheid. 
 Regelmatig wedstrijden en trainingen van andere teams bezoeken. 
 Periodiek onderling overleg hebben onder leiding van de VTC. 
 Actief meedenken met de VTC in het voetbalbeleid. 
 Spelers die aan een hogere categorie toe zijn stimuleren naar die hogere categorie te gaan. 
 Openstaan voor extra opleidingen en/of instructies.  
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 De aangestelde senioren selectietrainers hebben minimaal per kwartaal een overleg met (een 
delegatie van) de VTC. 

 

 Trainingen en wedstrijden 
 
Trainingen 
De prestatiegerichte teams trainen allen 2x per week, de recreatieve teams trainen 1x in de week. 
Afmelden voor een training gebeurt bij de trainer of leider.  
 
Alle trainingen worden gestart met een gedegen warming-up om blessures te voorkomen. In geval van 
blessure kan er contact worden opgenomen met de verzorger van de club.  
 
Trainingen vinden plaats op vooraf gecommuniceerde dagen en tijden op het aangegeven veld. In overleg 
met de VTC kan hiervan worden afgeweken. Na iedere training zorgt het team dat alle materialen van 
het veld zijn gehaald en op de aangegeven plaats terug zijn gezet.  
 
Winterstop 
 De teams trainen, indien de weersomstandigheden dit toelaten, door in de winterstop. Dit is ter 

beoordeling van de trainer, eventueel in overleg met de VTC. 
 De VTC kan te allen tijde de trainingen afgelasten. 
 
Zomerstop 
 Tijdens de zomerstop streven we ernaar om één veld bespeelbaar te houden voor teams die in de 

zomer ook willen doortrainen. Aanvraag via de VTC. 
 
Wedstrijden 
 De seniorenteams spelen de reguliere veld- en de bekercompetitie. In overleg met de VTC kan 

worden afgeweken van de bekercompetitie. 
 Alle prestatiegerichte teams spelen diverse oefenwedstrijden. De bekercompetitie is hier een goed 

middel voor. 
 Aan het einde van het seizoen neemt ieder team minimaal met één team deel aan het vv Oeken 6x6 

toernooi. 
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 Selectiebeleid 
 
Bij aanvang van het voetbalbeleidsplan beschikt vv Oeken over drie selectie-elftallen die prestatiegericht 
voetbal leveren. Dat zijn Oeken 1, Oeken 2 en Oeken 3. Oeken onder23, Oeken 4, Oeken 5, Oeken 
zaal 1, Oeken 35+1, Oeken 35+2, Oeken 35+3, Oeken VR30+ en het G-voetbal worden tot 
recreatiegericht voetbal gerekend. 
 
 De selectie voor het eerste elftal bestaat uit 16 veldspelers en 2 keepers.  
 De selectie voor het tweede elftal bestaat uit 16 veldspelers en 1 keeper. 
 De overige spelers zijn beschikbaar voor de selectie van het derde elftal.  
 Alle spelers die in aanmerking willen komen voor de selectie/Oeken 1, kunnen deelnemen aan de 

voorbereiding. 
 Spelers die op zaterdag afvallen voor de wedstrijdselectie van Oeken 1 starten in de basis in Oeken 

2, mits de hoofdtrainer anders aangeeft. Spelers die op zaterdag afvallen voor de wedstrijdselectie 
van Oeken 2 starten in de basis in Oeken 3, mits de trainer van het tweede elftal anders aangeeft. 

 Indien er te weinig spelers zijn voor de wedstrijdselectie van Oeken 1 zal de hoofdtrainer, in overleg 
met de trainer van Oeken 2, spelers vanuit Oeken 2 laten aansluiten.  

 Indien er te weinig spelers zijn voor de wedstrijdselectie van Oeken 2 zal de trainer, in overleg met 
de trainer van de JO23, spelers vanuit de JO23 laten aansluiten. 

 De selectie vindt plaats op basis van vooraf door de (hoofd)trainer gecommuniceerde criteria. 
 Na de voorbereidingsperiode zijn er gescheiden trainingen waarbij tussen de trainers onderling 

afstemming is. 
 Oeken 2 en Oeken 3 trainen één keer per week gezamenlijk, indien noodzakelijk traint een gedeelte 

van Oeken 2 met Oeken 1 mee.  
 Talentvolle spelers uit de JO17 en JO19 kunnen door de hoofdtrainers worden uitgenodigd om één 

keer in de week met de selectie mee te trainen. Tevens kunnen ze gevraagd worden voor 
oefenwedstrijden. 
 

 
Indien wordt afgeweken van bovenvermelde punten, dan zal dit in samenspraak gaan met het bestuurslid 
Voetbalzaken. 
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    Profielschets trainer 
 
De trainer is de belangrijkste bepalende factor voor de ontwikkeling van een speler en een team, 
daarom wordt van de trainer het een en ander vereist. Competenties omvatten meerdere persoonlijke 
kwaliteiten, kennis en vaardigheden; persoonlijke kwaliteiten zijn eigenschappen die worden ingezet om 
een competentie inhoud te geven. Persoonlijke eigenschappen kunnen onder meerdere competenties 
worden ondergebracht. In dit hoofdstuk wordt met de omschreven competenties aangegeven wat vv 
Oeken van haar trainers verwacht. Waar in dit hoofdstuk wordt gesproken over de trainer/hij/speler, 
wordt tevens bedoeld de trainster/zij/ speelster. 
 
Competenties 
1. Enthousiasme (motivatie om te presteren)  
2. Sociaal gedrag 
       a. samenwerking 
         b. contactvaardigheden 
        c. inlevingsvermogen en tact 
3. Overtuigingskracht (presentatievaardigheid) 
4. Creativiteit 
5. Adviesvaardigheid 
6. Onafhankelijkheid 
 
1. Enthousiasme (motivatie om te presteren)  
De trainer werkt vaak alleen met de groep en heeft de leiding, hierbij heeft hij te maken met diverse 
weerstanden vanuit de groep. Hij moet zichzelf dus kunnen motiveren en enthousiast overkomen. Dit 
kan alleen als hij ook enthousiast is, anders kost het ontzettend veel energie en mensen hebben snel 
door of iemands enthousiasme echt is… 
 
2. Sociaal gedrag 
De trainer moet in staat zijn contact te kunnen maken met spelers en goede relaties kunnen opbouwen 
met hen en met derden. Hij moet dit kunnen op verschillende niveaus; met andere trainers en 
begeleiders, bestuur en anderen.  
 
2a. Samenwerking 
De trainer is altijd gericht op het groepsbelang en levert samen met de groep een bijdrage aan een goed 
resultaat. Het doel van de trainingen is belangrijker dan eigenbelang. 
 
2b. Contactvaardigheden 
De trainer kan zich onder alle omstandigheden zonder moeite onder de mensen begeven, contacten 
initiëren en onderhouden met mensen van verschillende aard en op verschillende niveaus. 
 
2c. Inlevingsvermogen en tact 
De trainer is alert op de behoeften, beweegredenen en gevoelens van anderen en heeft het vermogen 
om daarop met gevoel en efficiëntie te reageren. Hij kan zijn gedrag afstemmen op de ander en heeft 
het vermogen om gepast te reageren in sociale interacties, zodat irritaties en conflicten vermeden 
worden. 
 
3. Overtuigingskracht (presentatievaardigheid) 
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De trainer is in staat om oefenstof en nieuwe en bestaande ideeën op een heldere en aansprekende 
wijze aan de groep over te brengen.  
 
 
 
4. Creativiteit 
De trainer beschikt over voldoende oefen- en trainingsstof en kan nieuwe en bestaande ideeën 
genereren om het doel van trainingen te kunnen bereiken. 
 
5. Adviesvaardigheid 
De trainer moet in staat zijn om wensen, behoeften en vragen van spelers, medetrainers en anderen op 
adequate wijze inzichtelijk te krijgen en hier effectief op in te spelen. Een trainer kan op verschillende 
manieren spelers iets leren/anderen adviseren, van coachend tot instructief en alle varianten 
daartussenin.   
 
6. Onafhankelijkheid 
De trainer moet autonoom kunnen zijn in zijn gedrag en durft/kan eigen standpunten tegenover anderen 
handhaven en verdedigen. Hij is onderzoekend, kritisch en vraagt door om alles helder te krijgen.  
 
Werving en opleiding 
In principe zal in geval van een vacature eerst binnen de vereniging worden gezocht naar beschikbare en 
geschikte kandidaten, zij kennen immers de club en hebben al affiniteit opgebouwd. Als er geen 
kandidaten zijn binnen de vereniging, zullen het bestuurslid Voetbalzaken en de respectievelijke 
coördinator een vacaturestelling doen. Per geval zal worden bekeken hoe de vacature wordt gesteld.  
 
Trainers voor selectieteams, uitkomend in de A-categorie zullen in principe over tenminste een TC3-
diploma moeten beschikken. Een sterk didactisch vermogen, alsmede de eerder in dit hoofdstuk 
vermelde competenties zijn een pre voor alle trainers. Trainers die niet beschikken over een TC-
diploma, maar wel voldoen aan de overige gestelde eisen, worden in overleg in de gelegenheid gesteld 
hun TC-opleiding bij vv Oeken te doen. 
 
Functieomschrijving trainer 
De trainer werkt volgens het voetbalbeleidsplan van vv Oeken; dit is een afgeleide van het KNVB 
voetbalbeleidsplan en opleidingsplan. Zijn taken worden hieronder puntsgewijs uiteengezet. 
 
Het trainen van een team 
De trainer: 
 zal aan de hand van de wedstrijdanalyses en de hieruit voortkomende voetbalprobleemstellingen de 

trainingen voorbereiden; 
 traint conform het voetbalbeleidsplan en KNVB opleidingsplan; 
 probeert sterke eigenschappen bij spelers te bevorderen en slechte eigenschappen af te 

remmen/stoppen; 
 organiseert trainingen in teamverband en individueel waar dit nodig is; 
 houdt zichzelf en het team aan gemaakte basisafspraken omtrent omgang en gedragsregels, en let 

hierbij op gedrag en taalgebruik van de spelers; 
 
Het begeleiden en coachen van een team 
De trainer: 
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 doet voor alle wedstrijden een wedstrijdbespreking, waarin hij de opstelling en de te volgen 
spelwijze uiteen zet; 

 gaat uit van de gekozen spelwijze van vv Oeken, conform beleidsplan 1-4-3-3; 
 beïnvloedt het team voor, tijdens en in de rust van de wedstrijd en denkt in het belang van de 

spelersgroep en prestatie; 
 houdt zich aan afspraken gemaakt door het team, aangaande de wedstrijden. 
 
 
Het bijwonen van gebruikelijke vergaderingen en onderhouden van contacten 
De trainer: 
 is het eerste aanspreekpunt voor voetbaltechnische aangelegenheden voor spelers; 
 schakelt voor ander contacten met ouders de coördinator in; 
 heeft overleg met medetrainers, bestuurslid voetbalzaken en coördinator; 
 organiseert evaluatiemomenten voor de winterstop en het einde van het seizoen met spelers.  
 
Overige taken 
De trainer: 
 volgt ontwikkelingen op voetbalgebied; 
 draagt zorg voor het correct uitdragen van het gedachtegoed, waarden en normen van vv Oeken; 
 gedraagt zich te allen tijde representatief naar derden als ouders, sponsors, tegenstanders, etc.: 
 is verantwoordelijk voor de aan hem ter beschikking gestelde materialen en andere faciliteiten.  
 
VOG – Verklaring Omtrent Gedrag 
Op advies van de KNVB wordt door vv Oeken aan kaderleden (vrijwilligers en betaalde krachten) die 
vanuit hun functie werken met jeugdleden jonger dan 18 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
gevraagd. De aanvraag voor betrokken kaderleden zal rechtstreeks en digitaal vanuit vv Oeken worden 
aangestuurd. 
 
Zie verder protocol in bijlage 1 van het verenigingsbeleidsplan vv Oeken. 
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 Communicatie binnen de voetbalafdeling 
 
Overzicht van de overlegsituaties 
De VTC heeft ieder kwartaal een overleg, indien noodzakelijk frequenter. Daarnaast heeft de VTC ieder 
kwartaal een overleg met de trainers van de seniorenselecties. De coördinatoren overleggen minimaal 
2x per seizoen met het teamkader. 
 
Voor dringende zaken vindt er een ad hoc overleg plaats tussen de betreffende kaderleden. 
  
Overlegstructuur binnen de vereniging 
Het kader van een team is het eerste aanspreekpunt voor de spelers. Bij een blijvend meningsverschil 
doet het kader een beroep op de betreffende coördinator van de afdeling. De coördinator van een 
afdeling is het eerste aanspreekpunt voor de kaderleden van een team. Bij een meningsverschil zal het 
bestuurslid Voetbalzaken een beslissing nemen. 
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 Randvoorwaarden uitvoering voetbalbeleidsplan 
 
Financiële positie van de vereniging 
De uitvoering van het voetbalbeleidsplan is afhankelijk van de financiële positie van de vereniging. Zie 
hiervoor de normale verenigingsbegroting. 
 
Materialen en accommodatie 
Zie het beleidsplan van de vereniging voor materialen en accommodatie. 
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Bijlage 1: Protocol aanstelling hoofdtrainer 
 
Stap Omschrijving/Doel Wie 
1 Actualiseren bestaande profiel hoofdtrainer (naar aanleiding van 

eerdere sollicitatieprocedures) 
Komen tot een wensenpakket. 

 Spelersraad 
 Coördinator senioren 
 Voetbalzaken  

2 Vaststellen sollicitatieprocedure en data van gesprekken.  
Aandacht voor het feit dat sollicitanten elkaar niet ontmoeten 
bij geplande gesprekken 

 Coördinator senioren 
 Voetbalzaken 

 
 

3 Plaatsen advertentie in regionaal dagblad  Voetbalzaken/redactie 
4 Selectie van de binnengekomen sollicitatiebrieven aan de hand 

van beschreven profiel en vaststellen mogelijke kandidaten. 
 Coördinator senioren 
 Voetbalzaken  

5 1e gesprek met 3 kandidaten 
 Kennismaken 
 Gelegenheid tot onderzoeken geschiktheid 
 Salarisindicatie bespreken 

 Voetbalzaken 
 Coördinator senioren 
 

6 Uitnodigen 3 kandidaten voor 2e gesprek 
 

 Voetbalzaken 
 Coördinator senioren 
 2 à 3 spelers van het 1e team 

7 3e gesprek met geselecteerde trainer 
Bespreken arbeidsvoorwaarden 

 Penningmeester 
 Voetbalzaken 

8 Ondertekenen arbeidscontract en voorstellen aan team  Voorzitter 
 Penningmeester 

9 Nieuwe hoofdtrainer bekend maken via website en clubblad.  Redactie Oekeltje 
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Bijlage 2: Concept vacaturetekst hoofdtrainer 
 
vv Oeken is voor het seizoen XXXX-XXXX op zoek naar een trainer/coach voor het eerste elftal, dat 
uitkomt in de 3e klasse zaterdag van het district Oost. Sinds het seizoen 2018-2019 speelt het team in 
deze klasse. Het team bestaat uit een groep ambitieuze spelers, waarmee we als doel hebben om een 
stabiele 3e klasser te worden. 
 
Wat ga je bij ons doen? 
o Je geeft en verzorgt op dinsdag en donderdag de trainingen. 
o Je begeleidt en coacht de wedstrijden van het 1e. 
o Je bent regelmatig aanwezig bij het 2e team en de JO19. 
o Je bent verantwoordelijk voor een goede coördinatie tussen technische staf, keeperstrainer, 

verzorger, leiders en begeleiders van het 1e. 
o Je draagt mede zorg voor een goede balans tussen de prestatieve en recreatieve sfeer binnen de 

vereniging en besteedt aandacht aan een goede communicatie met onze spelersgroep. 
 
Passen de volgende eigenschappen bij jou? 
o Fanatiek en ambitieus 
o Communicatief sterk 
o Gedisciplineerd 
o Tactisch vaardig 
o Liefhebber van “verzorgd voetbal“  
o Talent voor het opleiden van jonge spelers 
o Belangstelling hebben voor de gehele club 
 
Uiteraard beschik je over: 
o Je TC2-diploma 
o Een geldige trainerslicentie 
o Ruime trainerservaring bij een 1e elftal 
 
Competenties waar we naar op zoek zijn: 
o Goed oog voor zowel de ontwikkeling van het team als de individuele speler. 
o Openstaan voor inbreng van de spelersgroep en staf, maar ook boven de groep kunnen staan. 
o De voetbal- en prestatiegerichte lijn van vv Oeken voortzetten en door ontwikkelen. 
o Aandacht hebben voor het tweede elftal en samenwerken met de trainer/leider van het tweede 

elftal. 
 
Interesse? 
Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met XXXX, bestuurslid voetbalzaken, 
telefoonnummer: 06-XXXXXXXX. Je sollicitatie (motivatie + CV) kun je voor 1 december XXXX 
richten aan: voetbalzaken@oeken.nl. 
 
  


