
Diverse trainers voor de meidenteams 
  
RKDEO is nog op zoek naar enkele enthousiaste trainers voor onze meidenafdeling. 
RKDEO is opgericht in 1934 en met 1800 leden een van de grootste sportverenigingen van 
de regio Haaglanden. Met al onze jeugdteams streven wij ernaar om zo hoog mogelijk te 
spelen en besteden daarom veel aandacht aan onze jeugdtrainers. Voor zowel de 
onderbouw als de bovenbouw hebben we enthousiaste en gediplomeerde trainers die op de 
ondersteuning van onze HJO’S en TC kunnen rekenen. Ook de meidenafdeling zit in de lift 
en met de start van de RKDEO meiden academie bij de MO15-1 en MO17-1 zetten we een 
grote stap richting professionalisering. Voor enkele teams zijn we nog op zoek naar 
stafleden: 
 

• MO13-1, trainer om samen met een andere trainer de begeleiding en coaching van 
het team op zich te nemen. Trainingsavonden (2x per week) kunnen verdeeld worden 
en coaching op zaterdag is in afstemming met elkaar. 

• MO13-2, trainer/coach die 1-2 x per week de training verzorgd en op zaterdag als 
coach fungeert (twee personen die de taken verdelen kan ook). 

• MO15-2, trainer/coach die 1-2 x per week de training verzorgd en op zaterdag als 
coach fungeert (twee personen die de taken verdelen kan ook). 

• MO19-1, trainer/coach die 2x per week de training verzorgd en op zaterdag als coach 
fungeert. 

  
Werkzaamheden: 

• Het verzorgen van 1-2 trainingen in de week. 

• Het coachen en begeleiden van het team op de wedstrijddagen. 

• Het samenwerken met de andere trainers van teams in dezelfde leeftijdscategorie. 

• Het monitoren van de ontwikkeling van onze spelers. 

• Je werkt samen met onze HJOm en TC lid meisjes. 

• Je neemt deel aan de kwartaal overleggen met de andere trainers. 
  
Wie zoeken wij: 

• Je bent enthousiast, hebt enig voetbaltechnisch inzicht en bent bereid tijd en energie 
in één van de teams te steken. 

• Je hebt oog voor de ontwikkeling en het opleiden van onze speelsters, zowel 
individueel als in  teamverband. 

• Op het gebied van communicatieve en sociale vaardigheden ben je een voorbeeld 
voor de club. 

• Samenwerken is voor jou geen probleem. 

• Wanneer je bereid bent een KNVB trainerscursus te volgen kan binnen RKDEO 
gekeken worden naar de mogelijkheden 

 
Ons aanbod: 

• Een uitdagende trainersfunctie bij een van de grootste verenigingen in regio 
Haaglanden met een enthousiaste club mensen. 

• Deskundige begeleiding door onze HJOm 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. 
 
Heb je interesse in een van deze functies? Solliciteer dan nu!!  
Trainers die geïnteresseerd zijn kunnen een korte motivatie mailen naar HJOm Wendy 
Rietveld: wendy_rietveld@live.nl  
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