Naam functie

:

Trainer / Coach
SV de Lutte 1

Sv de Lutte
Sv de Lutte is voor het seizoen 2022-2023 op zoek naar een trainer/coach voor sv de Lutte 1. Het
1e team speelt op zondag en traint op de dinsdag en de donderdag.
Sv de Lutte is een sportvereniging en bestaat sinds 1944. Er is een voetbal- en een
handbalafdeling. Het totaal aantal leden bedraagt circa 650. De afdeling voetbal heeft 10 senioren
teams (waaronder twee 45+ teams) en 14 jeugdteams.
Het 1e elftal speelt momenteel in de 4e klasse zondag.
Er is een voetbalbeleidsplan 2018-2021. Een update voor de komende 3 jaar is nagenoeg
gereed. De Technische Commissie bestaat uit 7 personen en geeft uitvoering aan dit plan,
waarbij de Technisch Coördinator verantwoordelijk voor de samenhang binnen de vereniging.
Naast sportieve prestaties wil SV de Lutte ook in de breedte bereikbaar zijn voor leden. Iedereen
die wil voetballen, moet deze sport kunnen bedrijven op het door hem of haar gewenste niveau.
Het motto is “sportief plezier”.
Sv de Lutte is landelijk bekend om zijn goede accommodatie en is gastheer van diverse nationale
en internationale voetbalclubs/BVO’s.
Sv de Lutte is aangesloten bij het regioplan van de FC Twente-Heraclesacademie.

ALGEMEEN BEELD VAN DE FUNCTIE

Het 1e elftal is het visitekaartje van de club. Als prestatieteam uitkomende in de 4e klasse zondag
is het de ambitie om een stabiele 4e klasser te blijven en om bovenin mee te doen om promotie
naar de 3e klasse.
Deze hoofddoelstelling gaat samen met spelvreugde, niet alleen op het veld maar ook buiten het
veld. De hoofdtrainer draagt hier aan bij.
Hij verzorgt de training en coaching van SV de Lutte 1 en vervult een belangrijke rol bij het
schaduwteam.
Hij zorgt voor verbinding binnen de selectie en buiten de selectie met Technische Commissie,
Hoofdtrainer SV de Lutte 2 en Hoofdtrainer SV de Lutte onder 19.

Rollen

1. Verantwoordelijk voor trainen / coachen sv de Lutte 1
De hoofdtrainer verzorgt de trainingen en coacht het 1e elftal tijdens wedstrijden. Hij bepaalt de
samenstelling van de 1e selectie en heeft daar goede afstemming mee met de trainer van SV
de Lutte 2 en de Technische Commissie.
De hoofdtrainer geeft leiding aan de technische staf van de 1e selectie, bestaande uit een
keeperstrainer, een elftalbegeleider/teammanager, de fysio begeleiding en een assistentscheidsrechter.
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het verzorgen van goede trainingen, waarbij aandacht
voor 3 belangrijke zaken: fysiek, technisch en tactisch. Hij stimuleert het teamgevoel en
motiveert/enthousiasmeert de teamleden. Hij is in staat om de talenten van de individuele
spelers te onderkennen en optimaal te benutten. Verwacht wordt dat hij in staat is om de
individuele spelers en het team een positieve doorontwikkeling kan laten maken.
De hoofdtrainer vertegenwoordigt de 1e selectie intern en extern en is een ambassadeur voor
de hele vereniging.

Verantwoordelijk voor schaduwteam (onder 23)
De hoofdtrainer/coach van SV de Lutte 1 is verantwoordelijk voor de coaching van het
schaduwteam.
Er vindt een goede afstemming tussen hem en de trainer / coach van SV de Lutte 2 en onder
19 plaats. De trainer/coach van onder 19 kan mede de coaching als assistent van het
schaduwteam op zich nemen.
Het spelen met het onder 23 elftal maakt onderdeel uit van de jaarlijkse voetbalkalender. Het
streven is om een aantal wedstrijden vóór en na de winterstop te spelen.
Hiervan kan in uitzonderlijke situaties worden afgeweken.

Competenties / Vaardigheden
Coachen; De hoofdtrainer/coach is in staat om spelers en staf te motiveren, enthousiasmeren
en te stimuleren om afgesproken doelstellingen te halen en de spelers en het team optimaal te
kunnen laten ontwikkelen.
Leiderschap: De hoofdtrainer is in staat om te doorzien op welke momenten sturing meer of
minder nodig is. Uitgangspunt is dat de spelersgroep zelf verantwoordelijk is. Hij maakt zoveel
mogelijk deel uit van de groep maar doorziet wanneer hij boven de groep moet staan. Dan
treedt hij doortastend op.

Functie-eisen
De hoofdtrainer/coach van SV de Lutte 1 dient in het bezit te zijn van minimaal het diploma
UEFA C en heeft een geldige trainerslicentiepas.
De hoofdtrainer/coach heeft ervaring met het trainen en coachen van een 1e selectie.

De hoofdtrainer/coach moet kunnen omgaan met c.q. passen binnen de cultuur van SV de
Lutte.

Informatie / sollicitatie
Wanneer je belangstelling hebt dan kun je een brief of CV zenden aan Maarten Olde
Scholtenhuis (maartenenkristel@hotmail.com). Voor vragen is Maarten telefonisch te
bereiken op 06-52525649.

