
 

 

 

Vacature hoofdtrainer vv NOAD’67 Sint Philipsland 

Vacature ontstaat per seizoen 2018/2019 

 

Kernwaarden vv NOAD’67 

De kernwaarden waarop vv NOAD'67 is gebouwd zijn: plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid. De visie 

van vv NOAD'67 is dat betrokkenheid en daaruit voortkomende clubloyaliteit en -liefde essentieel is voor de lange 

termijn continuïteit van de vereniging. 

Het uitgangspunt vv NOAD'67 is een amateurvereniging, in de meest zuivere zin van het woord, is en blijft. Dit 

impliceert dat uit weloverwogen overwegingen geen individuele betalingen aan spelers worden verricht. In de visie van 

vv NOAD'67 eindigt loyaliteit waar betaling begint. Jonge talentvolle spelers uit de eigen opleiding moeten de kans 

krijgen om bij overgang naar de senioren tot de selectie toe te treden en hierin begeleid te worden.  

De filosofie van NOAD'67 is dat de clubcultuur de bindende factor moet zijn en dat die binding sterker is dan de 

"binding" via betaling. 

Vv NOAD'67 streeft ernaar om een stabiele zaterdag derde klasser te zijn en daar waar kansen zich voordoen een of 

meerdere jaren een trapje hoger te spelen.  

 

Kerngegevens 

Vv NOAD’67 kent ongeveer 260 leden en 100 vrijwilligers. De vereniging staat midden in de gemeenschap van Sint 

Philipsland met allerlei activiteiten zoals o.a. de jaarlijkse voetbalschool en Sportdorp Sint Philipsland. 

 

Functie profiel 

- Is in bezit van UEFA B/Trainer-Coach II of studerend hiervoor; 

- Is verantwoordelijk voor NOAD 1; 

- Vooruitstrevende jonge trainer; 

- Is enthousiasmerend en verbinder; 

- Staat op voor de mening/kennis van assistent trainer/leider en aanvoerder; 

- Heeft uitstraling en gezag; 

- Is duidelijk in zijn afspraken en komt deze na; 

- Heeft goede communicatie naar spelers en zijn wisselspelers, maar durft ook de confrontatie aan te gaan met spelers. 

- Verzorgt de training op dinsdag voor NOAD 1 en 2 en op donderdag voor NOAD 1 

- Bezoekt regelmatig wedstrijden van hoogste jeugdelftallen en NOAD 2. 

- Streeft naar een vaste speelstijl; 

- Is verenigingsmens. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met bestuurslid voetbaltechnische zaken Rien Filius via 

rienfiel@gmail.com. Uw sollicitatie kan t/m 31 december 2017 gemaild worden naar rienfiel@gmail.com. De 

selectiecommissie zal bestaan uit een vertegenwoordiging van bestuur en begeleiding/selectiespelers vv NOAD ’67. 


