Victoria-O zoekt; Coördinatoren Mini’s/JO9 & JO13/JO15 M/V
Victoria-O is binnen West Friesland een middelgrote voetbalvereniging waar veel jongens,
meiden, heren en dames wekelijks met veel plezier voetballen. De vereniging kenmerkt zich
door een gemoedelijke dorpssfeer en de organisatie van tal van activiteiten voor haar leden.
De vereniging staat hierdoor middenin de samenleving en dankt haar bestaan aan de vele
vrijwilligers welke de vereniging een warm hart toe dragen.
Op dit moment heeft Victoria-O de positie van mini’s/JO9 & JO13/JO15 coördinator (m/v)
vacant, een belangrijke rol waarin je als olie tussen de tandwielen van onze vereniging
fungeert.
Uit welke taken bestaat deze functie?
Als coördinator ben je natuurlijk nauw betrokken bij het soepel laten verlopen van allerlei
zaken rondom de teams in jouw leeftijdscategorie en ben je hét aanspreekpunt voor ouders
en verzorgers en clubs uit de regio als het gaat om: nieuwe aanmeldingen, inschrijvingen
voor toernooien, formatie van teams in aanloop van het nieuwe seizoen, etc..
Ook communicatie binnen de vereniging richting de verschillende leeftijdscategorieën
verloopt veelal gestructureerd via de coördinator.
Samen met de andere (5) coördinatoren en ondergetekende heb je zitting in de technische
commissie van Victoria-O en initieer en organiseer je activiteiten voor onze jeugdpupillen
welke passen binnen de welkome sfeer en het sportieve klimaat van onze vereniging.
Daarnaast stippel je mede het beleid uit ten aanzien van het opleiden van trainers & coaches
en de werving van nieuwe trainers & coaches.
Kortom: een spin in het web, positie welke er mede voor zorgt dat het leuk en goed
georganiseerd voetballen is bij Victoria-O!
Wij zoeken iemand die …
- Het leuk vindt om ca. 2 uren/week een bijdrage te leveren aan de organisatie en
ontwikkeling van onze levendige voetbalvereniging.
- Op een proactieve en enthousiaste manier zijn/haar steentje bijdraagt aan een moderne
vorm van (mee) organiseren. Binnen deze rol is veel ruimte voor nieuwe en eigen inbreng.
- Graag samenwerkt met andere vrijwilligers binnen onze vereniging en op korte termijn
beschikbaar is.
Het nieuwe seizoen start over een half jaar, dus als je er vanaf de seizoenstart bij wilt zijn:
reageer dan direct!
Klinkt dit leuk?
Dan komt de technische commissie van Victoria-O graag met jou in contact!
Lijkt het je leuk om de rol van mini’s/JO9 of JO13/JO15 coördinator op je te nemen, maar
heb je nog wat vragen? Geen probleem, je kunt altijd even contact opnemen met;
Marco van de Koppel, voorzitter technische commissie + bestuurslid (06-15855811)
Ben je direct klaar voor de start? Dan verzoeken we je hierbij om je belangstelling en
motivatie voor deze functie te mailen naar marcovandekoppel@quicknet.nl

