Hoofdcoach junioren K.A.R. & Z.V. De
Hoop
De Hoop is de afgelopen jaren flink gegroeid in het aantal jeugdleden en behoort daarmee
tot een van de grootste jeugdafdelingen van Nederland. Wij kennen bij de Hoop een
piramide structuur, waar de sterke basis wordt gevormd door de 10 tot 12 jarige
jeugdroeiers die moeten leren roeien om vervolgens door te kunnen stromen naar de
volgende lagen. Dit zijn de talenten laag (3x per week roeien en serieuzer) en de junioren
laag (>6x per week roeien en deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden) of de
competitie laag (2x per week en regionale wedstrijden). Om de kwaliteit van het junioren
roeien te kunnen waarborgen zijn wij opzoek naar een hoofdcoach junioren. Samen met de
jeugdcoördinator, hoofdcoach veteranen, jeugdcommissaris en wedstrijdcommissaris zet je
het plan uit voor de komende jaren.

Taakomschrijving
De taakomschrijving is als volgt:
- Je zorgt voor een doorstroming van de instructiegroep via de talentengroep naar de
wedstrijdgroep
- Je maakt en voert een opleidingsplan voor de junioren uit
- Je maakt trainingsschema’s
- Je vindt in overleg met het bestuur geschikte coaches
- Je zorgt ervoor dat nieuwe coaches worden opgeleid
- Je zorgt ervoor dat de junioren als volwaardige roeier worden opgeleid (zelfstandig,
materiaalkennis, etiquette en integratie in de vereniging) en er veel plezier in hebben
- Maakt ploegen voor trainingen en wedstrijden
- Verzorgt de boten toewijzing
- Je verzorgt minimaal 1x per maand een coachvergadering
- Onderhoudt nauw contact met jeugdcoördinator en hoofdcoach veteranen en legt
verantwoording af aan de jeugdcommissaris

Waar zijn wij naar op zoek
Als hoofdcoach junioren ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het junioren roeien bij
de Hoop.
- Veel roei-ervaring en bij voorkeur in het bezit van een KNRB erkend coach-diploma
(RC 3 of hoger) of een equivalent

-

Een goed netwerk beheren om gemakkelijk combinatie ploegen te kunnen maken,
invallers te kunnen regelen of coaches te kunnen vinden
Inzicht hebben om vroeg talenten te spotten en naar de top te begeleiden
Maar ook hen die niet direct naar de top kunnen, enthousiasmeren, plezier in het
roeien te laten hebben en leuke wedstrijden te kunnen varen
Zeer communicatief naar de junioren, coaches, ouders en de vereniging
Leiding kunnen geven en werken via het teach the teacher principe
Coaches (vrijwilligers) kunnen enthousiasmeren
De jeugdafdeling van de Hoop als een sterke groep neerzetten
Flexibel en probleemoplossend te werk kunnen gaan
Ervaring in het omgaan met jong-adolescenten (12 tot 18 jaar oud)

Wat bieden wij
Wat bieden wij:
- Een nul-uren contract wat neerkomt op 10 uur per week gemiddeld. Doel is om
komende jaren uit te breiden naar 25 uur per week.
- Mogelijkheid om deze functie te combineren met functie als jeugdcoördinator, wat
samen op gemiddeld 20 uur per week komt.
- Een leerzame omgeving
- Met ruimte voor jouw ideeën en om jezelf te ontwikkelen
Voor meer informatie, of om te solliciteren neem contact op met de jeugdcommissaris, Edzo
Klawer via jeugd@karzvdehoop.nl. Deze vacature staat open tot en met maandag 1 juli 2019.
Onderdeel van het sollicitatieproces zal een achtergrond check, inclusief een VOG aanvraag
omhelzen.

