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VVIJ ZOEKT JOU! 
 

VVIJ VVIJ is de thuishaven van ruim 1500 pupillen, junioren en senioren. Omdat we geen bedrijf 

zijn maar een vereniging zullen we de club samen draaiende moeten houden. Alle leden, 

maar ook ouders en/of verzorgers kunnen hun steentje bijdragen als vrijwilliger. Zonder 

vrijwilligers geen VVIJ. Zo zijn wij voor ons Dames team op zoek naar een Trainer m/v. 

  

Wensen Wij zoeken voor volgend seizoen 2018/2019 een enthousiaste trainer m/v:  

 met verstand van voetbal 

 met de ambitie om de groep naar een hoger niveau te tillen. 

 minimaal 25 jaar 

 aantoonbare trainerservaring  

 ervaring met vrouwenvoetbal is een pré 

 communicatief vaardig 

 

  

Taken Wij zoeken een trainer m/v: 

 zelfstandig de groep trainen en coachen. 

 het is belangrijk dat er zowel plezier als prestatie in de training en het coachen 

zitten. 

 het damesvoetbal binnen VVIJ op de kaart zetten. 

 spelers zichzelf verder kunnen ontwikkelen 

 

  

Tijdsbesteding We zoeken een trainer die twee keer per week de trainingen verzorgt en daarnaast de 

wedstrijden op zondag coacht.  

 

  

Wat bieden wij  een leergierige groep voetbalsters 

 een gezellige voetbalclub, waar mensen graag bij elkaar komen 

 leuke activiteiten buiten het voetbal om, zoals: een kerstgala, weekendje weg en af 

en toe een spontane stapavond 
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Beloning Er staat een vergoeding tegenover.  

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer voordelen; je ontmoet nieuwe mensen, er 

ontstaan zelfs vriendschappen, je maakt dingen mee die je thuis op de bank niet beleeft en 

je bent welkom op de jaarlijkse vrijwilligersavond in het gezellige VVIJ clubhuis. Kortom, 

waar wacht je nog op! 

  

Meer 

informatie 

Ben je geïnteresseerd in de functie van Trainer bij VVIJ, maar heb je nog vragen, dan kun 

je contact opnemen met Nan Vervuurt per mail, Nan.Vervuurt@ds-n.com of via 

0655153373. Hij informeert je graag verder in een vrijblijvend gesprek 
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