
  

 
 
 
 
 
 
Vacature hoofdtrainer seniorenselectie B.S.C.’68 
 
Inleiding 
B.S.C.’68 is een dorpsclub met ca. 850 leden “waar sfeer en prestatie samengaan en waar de jeugd de 
toekomst heeft”. B.S.C.’68 wil graag, dat met een goede begeleiding, inzet, spelplezier en sportief 
gedrag al haar teams een maximaal haalbare prestatie kunnen bereiken. Dit samen in een goede sfeer 
en harmonie tussen leden, verenigingskader en ouders. B.S.C.’68 heeft als doelstelling om met zoveel 
mogelijk spelers uit de eigen jeugdafdeling op een zo hoog mogelijk niveau uit te komen. Als B.S.C. ‘68 
een goed georganiseerde en aantrekkelijke voetbalvereniging wil zijn en blijven, dan kan de ambitie 
niet anders worden vertaald dan in het spelen met het 1ste elftal in minimaal de 3e klasse.  

  
 Taken en verantwoordelijkheden: 
• Verantwoordelijk voor de training en begeleiding van de gehele selectie (1e en 2e ) met daarbij het 

Technisch Beleidsplan als uitgangspunt; 
• Begeleidt het 1e elftal tijdens de wedstrijden; 
• Begeleidt de assistent trainer (trainer 2e elftal) en de keeperstrainer en stuurt deze aan; 
• Stelt in overleg met de assistent trainer per wedstrijd de elftallen 1 en 2 samen; 
• Stelt in samenwerking met de assistent trainer en de trainer van de JO-19  het elftal onder de 23 

jaar samen;  
• Stelt zijn deskundigheid beschikbaar onder meer blijkend uit het begeleiden en instrueren van de 

jeugdtrainers op train de trainer sessies; 
• Werkt samen met de Voorzitter Senioren/Technisch Coördinator (TC) op basis van de 

profielschetsen van Hoofdtrainer en TC;  
• Geeft samen met de TC en de TC Jeugd verder vorm aan het technisch beleid van de vereniging; 
• Stimuleert selectiespelers om zich als trainer of jeugdleider in te zetten bij de jeugd. 

 
 Profiel: 

• Gedreven en ambitieus, duidelijk leiderschap tonend en communicatief sterk en motiverend; 
• In het bezit van minimaal TC II/UEFA B. Bij voorkeur ervaring als trainer op 3e klasse niveau of 

hoger; 
• Bereid zich te conformeren aan het vigerende voetbaltechnische beleidsplan en bereid  mee te 

werken aan de samenstelling van een nieuw plan. Staat voor de normen en waarden van de 
vereniging; 

• Heeft oog heeft voor het verenigingsbelang en heeft de noodzakelijke aandacht voor 
doorstroming en inpassing van jeugdspelers. Kan omgaan met een jonge en ambitieuze groep met 
toekomstperspectief. Heeft oog heeft voor het groepsproces en is daarin een verbindende factor. 

 
 Wij bieden: 

• Prima faciliteiten; 
• Een fantastische, dorpse clubcultuur; 
• Korte en heldere lijnen binnen de organisatie; 
• Een marktconforme vergoeding. 

 
Interesse: 
• Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Floor Brouwer (Voorzitter Senioren) via 06-

51695209 of via de mail naar floorbrouwer@ziggo.nl.  
• Wilt U reageren? Stuur uw CV (incl. motivatie) uiterlijk 3 januari 2022 naar 

floorbrouwer@ziggo.nl.  


