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Deze functie/taakomschrijving is een onderdeel van de getekende contracten en zal als bijlage 

worden meegetekend.  

Kerntaken: 
 

 De hoofdtrainer is primair verantwoording verschuldigd aan de VTM (voetbal technisch 
manager) of bestuurslid voetbalzaken dames van de vereniging. 

 

 Gevraagd en ongevraagd communiceert de hoofdtrainer over de voortgang van de sportieve 
doelstellingen, gericht op prestatie en persoonlijke ontwikkeling van de spelers. Een 
schriftelijke rapportage kan hierbij een onderdeel zijn. 

 

 De hoofdtrainer houdt nauw contact met spelers, evalueert de ontwikkelingen en hecht veel 
waarde aan plezierbeleving van de sport binnen het team. 

 

 De hoofdtrainer is op de hoogte van het technisch beleidsplan en handelt conform. 
 

 Hij\zij draagt er zorg voor dat de trainers van de selectie worden geïnformeerd over de 
tactische speelwijze.  

 

 Hij\zij treedt op als trainer van de selectie en begeleidt het eerste elftal tijdens de 
wedstrijden.  

 

 Driemaal per week (maandag, dinsdag en donderdagavond) wordt training gegeven aan het 
selectie elftal. 

 

 In overleg met de aanwezige assistent-trainer en naar eigen goeddunken worden de 
trainingsvormen/trainingen verdeeld. 

 

 Hij\zij is na overleg met de teammanager en overige begeleidende staf de 
eindverantwoordelijke voor de selectie van zijn categorie.  

 

 Hij\zij analyseert wedstrijden van het selectie-elftal (jeugd selectie-elftal, onder de 23jr) en 
bespreekt dit met betreffende trainers en VTM of bestuurslid voetbalzaken dames.  

 

 Indien hij\zij verhinderd is een training te verzorgen doet hij\zij hiervan melding aan de VTM 
of bestuurslid voetbalzaken dames en zorgt voor vervanging.  

 

 De hoofdtrainer kan een adviserende en begeleidende rol hebben bij het jaarlijks actueel 
houden van het technisch beleidsplan senioren.  

 

 De hoofdtrainer Is verantwoordelijk voor het uitdragen van alle fatsoensnormen van de 
selectie tijdens trainingen en wedstrijden.  

 

 De hoofdtrainer Is (eind)verantwoordelijk voor het op juiste wijze (KNVB normen) laten 
verlopen van wedstrijden en de afwikkeling hiervan.  

 

 De hoofdtrainer heeft mede zorg te dragen aan het continueren van de spelersraad.  
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 De hoofdtrainer staat open, geeft adviezen, voor initiatieven die genomen worden vanuit het 
jeugdkader om de jeugd betrokken te houden bij het eerste elftal.  

 

 De hoofdtrainer heeft in december zijn tussentijdse evaluatie met het bestuur en VTM 
van Reigerboys teneinde de voortgang en de doelstellingen te bespreken. 

 
Deze functie/taakomschrijving is een onderdeel van het getekende contract als bijlage meegetekend. 

 

Namens de Dames afdeling:     Voor akkoord: 

Pattry Blok       

Bestuurslid dames / meiden voetbal    Hoofdtrainer Dames 1 


