
 

 

 

Rekrutering en opleiding 

 

 

Rekrutering en aanwerving 
 

Onze vereniging draait grotendeels op de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers.  VC Vamos heeft een 
jeugdafdeling hiervoor is er heel wat werk aan de winkel. 
Om de jeugd te laten voetballen zijn er trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters en 
onderhoudsmensen nodig. 
Het is duidelijk dat het voetbalplezier en -opleiding van de kinderen begint en eindigt bij de 
beschikbaarheid van vrijwilligers. 
 
Trainers 

Aanwerving 

Indien jij, als gemotiveerde trainer, interesse hebt in onze jeugdopleiding, neem dan snel contact op via  
catrysse.g@telenet.be met daarin een korte beschrijving van je voetbalachtergrond. 
In een persoonlijk gesprek gaan we dan dieper in op de concrete mogelijkheden binnen onze opleiding 
en mogen we je misschien verwelkomen in ons Vamos-trainersteam! Dit gesprek wordt geleid door de 
de voorzitter, de sportief coördinator en de jeugdcoördinator. 
 
Strategie 

Bij het aantrekken en plaatsen van trainers in onze opleiding gaat VC Vamos van de volgende criteria uit: 

• Men moet bij voorkeur in het bezit zijn van een trainersdiploma of een gelijkgesteld certificaat of 
al enkele jaren ervaring hebben met het trainen van jeugdvoetballers 

• Men dient duidelijk en verstaanbaar te spreken 

• Men dient zich op een correcte wijze te kunnen gedragen, te kleden en te verzorgen, zodat dit 
geen aanstoot kan geven voor negatieve reacties 

• Men dient goed samen te kunnen werken met collega trainers 

• Men dient een goede analyse te kunnen maken van trainingen, wedstrijden en ontwikkeling van 
spelers, dit op een juiste wijze te kunnen verwoorden en schriftelijk vast te kunnen leggen 

• Men dient onvoorwaardelijk adviezen van de coördinatoren op te volgen. 
 
Profiel 

• Bezit van een trainersdiploma is een pluspunt 

• Voeling met de jongste leeftijden 

• Pedagogische vaardigheden (positieve omgang, discipline) 

• Bekend staan voor positief jeugdvoetbal! 

• Voeling met de visie en het jeugdplan van Vamos-jeugdopleiding 

• Jeugdvoetbaldier! 100% enthousiasme en leergierigheid 

• Verbaal sterk –Teamspeler 

• In staat om een speelwijze aan te leren (technisch, verzorgd, collectief en individueel) 

• In staat om opleidingsgericht actief te zijn. Zowel spelers als het team beter maken! 
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Afgevaardigden 

Aanwerving 

Indien jij, als gemotiveerde afgevaardigde, interesse hebt in onze jeugdopleiding, neem dan snel contact 
op via gc@vcvamos.be. In een persoonlijk gesprek met de (jeugd)voorzitter, GC en JC wordt de werking 
op VC Vamos geschetst en ook wat we van de afgevaardigde verwachten. Er is eveneens een 
infodocument voor de medewerkers/afgevaardigden voorzien met duidelijke afspraken i.v.m. de 
werking. 
Tevens willen wij onze afgevaardigden op een positieve en opbouwende manier bijstaan bij hun taak. 
Daarom voorzien we dan ook enkele vergaderingen enkel en alleen voor de afgevaardigden van onze 
jeugdploegen. 

Profiel 

• De afgevaardigde werkt graag met jongeren en is een soort vader/moeder figuur en met vooral 
een positieve ingesteldheid. 

• Jongeren hebben in de eerste plaats opbouwende feedback nodig en daar is de afgevaardigde 
samen met de trainer mee verantwoordelijk voor en dit zowel rond. 

• Daarnaast is het iemand die de omgang met ouders verzorgt. 

• Tenslotte probeert hij/zij op een positieve en stimulerende wijze de clubafspraken te laten 
respecteren, zowel door de jongeren als door de supporterende ouders. 

Vertegenwoordiger van de club 

• De afgevaardigde (minstens 18 jaar oud) draagt de verantwoordelijkheid voor de ploeg waar 
hij/zij voor optreedt. Hij/zij dient zich te houden aan de reglementen opgelegd door de KBVB, 
waarvan hij/zij geacht wordt ze te kennen. 

• De afgevaardigde dient zich te houden aan de sportieve afspraken van de trainer van de ploeg 
waar hij/zij voor optreedt. Hij/zij zal er samen met de trainer voor zorgen dat de spelers de 
reputatie van VCVamos positief uitstralen, en zich zowel op als naast het voetbalveld voorbeeldig 
gedragen. 

• Tevens dient de afgevaardigde aangesloten te zijn bij de club teneinde officieel voor VC Vamos te 
kunnen optreden. 

 
Scheidsrechters 

Uitgangspunt 

• Om onze jeugdspelers (U10 tot en met U13) onder ideale omstandigheden wedstrijden te 
latenspelen, is VC Vamos evenwel op zoek naar enthousiaste scheidsrechters die de wedstrijden 
in goede banen willen leiden. Er schuilt wellicht een scheidsrechter in jou! 

• Heb je wel zin om leiding te geven aan wedstrijden van onze jongste jeugd, maar aarzel je nog? 

• Dan willen we je het volgende meegeven: Als beginnend scheidsrechter word je niet direct voor 
de leeuwen geworpen. Op de club krijg je een korte, praktische opleiding van een ervaren 
scheidrechter. Hij leert je enkele praktische kneepjes van het scheidsrechtersvak, waardoor je 
met vertrouwen op het veld zult staan. Tijdens je eerste wedstrijden zal je voldoende begeleid 
worden. Je staat er niet alleen voor! 

• De club zorgt voor kleine een tegemoetkoming en je krijg per gefloten wedstrijd een drankje. 

• Ben je U15 of U17 en je ziet het wel zitten om enkele wedstrijden van jongste jeugd van VC 
Vamos te leiden, maar je hebt nog vragen? Aarzel niet, en neem gerust contact op met onze 
Referee Ambassador Geert Catrysse : catrysse.g@telenet.be 
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Scheidsrechters aangesloten bij VC Vamos Zandvoorde 

Momenteel zijn volgende scheidsrechters (met nummer) aangesloten bij VC Vamos: 

Degraeve Dempsey 1213814 
DeJonckheere Jason 924207 
DeJonckheere Matthias 924188 
Senecaut Nick 841985 
Geert Meeschaert 31648 

Medewerkers 

Ook ouders kunnen een bijdrage leveren aan de werking van de club. Wij hebben je nodig en jouw 
jongere heeft jou nodig om zijn/haar favoriete sport met zoveel mogelijk plezier te kunnen uitoefenen. 

Bent u geïnteresseerd in het spel en naar onze vereniging en vindt u het leuk om bijvoorbeeld: 

• trainer te worden; 

• afgevaardigde te zijn van een team; 

• een wedstrijd te fluiten. 

Meld je zich dan aan als vrijwilliger bij de trainer of bij het jeugdbestuur via gc@vcvamos.be. Er is een 
handleiding voorzien voor de medewerkers/afgevaardigden met duidelijke afspraken i.v.m. de werking 
op VC Vamos. 

Wie belangstelling heeft is er ook de mogelijkheid als sponsor de vereniging of een jeugdteam te 
steunen. Ook in dat geval ben je harte welkom. 
 
Vorming en opleiding 

Ofwel is er mogelijkheid om vorming te volgen bij externe partners (bv. Voetbal Vlaanderen), ofwel is er 
ook de mogelijkheid, als er voldoende kandidaten zijn, om interne vorming te volgen. 
Heb je hierover vragen dan kan je terecht bij Geert Catrysse: catrysse.g@telenet.be 
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