
 

v.v. Olympia’60 Dongen zoekt een 

 

Technisch Jeugdcoördinator 
 

v.v. Olympia’60 is een snelgroeiende Dongense voetbalvereniging met bijna 300 jeugdleden. 

Olympia’60 kenmerkt zich als een compacte vereniging waarin de kernwaarden Samen, Sportiviteit 

en Plezier, Gelijke kansen en Trots worden nagestreefd door alle leden, ouders en vrijwilligers.  

 

Doel van de functie: 

De kwaliteit van de jeugdopleiding verbeteren   

Het profiel waar Olympia’60 naar op zoek is:  

- Enthousiast en energiek; je werkt vanuit de kernwaarden en eigenheid van de club 

- Laagdrempelig/makkelijk benaderbaar 

- Standvastig en weerbaar 

- Voetbaltechnisch onderlegd; in bezit van een diploma Hoofd Opleiding of een UEFA C jeugd 

trainersdiploma 

- Resultaatgerichte coach vaardigheden in combinatie met goede communicatieve en 

pedagogische vaardigheden. 

- Je bent beschikbaar op minimaal 2 trainingsavonden en op zaterdagochtend en/of -middag. 

Kerntaken:  

De technisch jeugdcoördinator ontwikkelt, voert uit en houdt toezicht op het door Olympia’60 te 

voeren technische beleid. Hij of zij stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers 

moeten worden aangeleerd. Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren en 

onderschrijft het principe van train de trainer. 

De volgende taken behoren bij de Technisch Jeugdcoördinator:  

▪ Je geeft (pro-actief) voetbaltechnische ondersteuning aan leiders en trainers voor de 

jeugdafdeling,op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden; 

De ontwikkeling van trainingsoefeningen. De focus ligt hierbij op de teams vanaf JO-13. 

▪ Je zet een trainingskalender op voor het seizoen en je ontwikkelt en bewaakt het 

voetbaltechnisch beleid (jeugdbeleidsplan) in samenwerking met de TCJ (technische 

commissie jeugd). 

▪ Je bent de contactpersoon voor de jeugdtrainers, coaches en leiders. Zorgt voor regelmatig 

(informeel) overleg en afspraken tussen trainers over het te voeren voetbaltechnisch 

jeugdbeleid. 



 

▪ Je ondersteunt de werving van nieuw kader (trainers en/of leiders) en begeleiding van 

bestaand kader i.s.m. de TCJ; 

▪ Je ondersteunt de TCJ bij de uitvoering van het selectiebeleid.  

Beloning vindt plaats a.d.h.v. kwalificaties en ervaring. 

Zie jij jezelf als de ideale kandidaat voor deze leuke functie? Dan gaan we graag met je in gesprek 

over de invulling hiervan.  

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jeroen Timmermans, lid TCJ (06-37323499),  of 

René Vermeulen, bestuurslid voetbalzaken (06-36588896). 

Je sollicitatie kun je mailen naar info@olympia60.nl 

 

v.v. Olympia’60 

Crispijnhof 8 

5101 BL Dongen 

www.olympia60.nl 

 

info@olympia60.nl
http://www.olympia60.nl/
https://www.facebook.com/olympia60
https://twitter.com/Olympia60
https://www.instagram.com/v.v.olympia60/

