
VACATURE 

 

RKDEO (Nootdorp) zoekt PER DIRECT een trainer/coach voor de MO20-1  (2e klasse) 

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. : 

De MO20-1 is weliswaar niet betiteld als academieteam en speelt op het bescheiden niveau van 2e 
klasse. De meiden zijn echter super gedreven, leergierig, enthousiast en het betreft een heel gezellig 
en hecht team, met daarin enkele talentvolle speelsters.  

Wie ben jij? 

- Een volwassen man/vrouw met een goede kijk op het tactische aspect van het voetbal 
- Ervaring in het werken met meiden teams is een pré (wel ervaring met jongens, maar nog niet 

met meiden? Gewoon reageren!) 
- Iemand die sfeer en presteren beide belangrijk vindt 
- Liefst in het bezit van een trainersdiploma (TC3 of KNVB junioren trainer), maar dit is geen eis 
- Beschikbaar op maandag en woensdag om training te geven, en bij voorkeur op zaterdag om 

de coaching te verzorgen 

Wat bieden wij? 

- Een super leuk team, waarvan de speelsters zich met veel plezier ontwikkelen 
- Ondersteuning vanuit onze Hoofd Jeugdopleidingen meisjes 
- Een vergoeding passend bij kennis en ervaring 
- De juiste faciliteiten om goede trainingen te kunnen verzorgen 
- Een kledingpakket in bruikleen 

Trainers die geïnteresseerd zijn kunnen een korte motivatie mailen naar HJOm Wendy Rietveld: 
wendyrietveld@rkdeo.nl 

Bij RKDEO zijn we ook nog op zoek naar een assistent trainer voor de MO15-1 (1e/2e klasse) en de 
MO17-3 (3e klasse). Affiniteit met (meiden) voetbal en mogelijke ambitie om als trainer door te 
groeien? Dan is dit de ideale opstap! Ook voor deze functies kunt u mailen naar 
wendyrietveld@rkdeo.nl 

 

mailto:wendyrietveld@rkdeo.nl
mailto:wendyrietveld@rkdeo.nl

