
Vacature 
Groepscoördinator 

meiden- en vrouwenvoetbal 

 

SV Zwolle is op zoek naar een Groepscoördinator meiden- en vrouwenvoetbal. 

SV Zwolle is een club die in beweging is en verbonden is aan de wijken Assendorp, Pierik en 
Wipstrik. De afgelopen twee jaar is een fundament gelegd om de jeugdafdeling weer een nieuwe 
impuls te geven en de groei weer op gang te krijgen. Wat geresulteerd heeft in een mooie 
aanwas van onderuit. Daarnaast is er een grote groei ontstaan van het meiden- en 
vrouwenvoetbal. Hierin willen wij dan ook gaan investeren en het vormgeven door een 
groepscoördinator meiden- en vrouwenvoetbal aan te stellen. 
 
We zoeken een enthousiaste en gedreven coördinator die ons de komende jaren gaat helpen de 
meiden- en vrouwenafdeling vorm te geven, dit in samenwerking met de Hoofd jeugdopleiding en 
de overige coördinatoren. 
 
Ben jij de coördinator die naast voetbalkennis ook pedagogisch onderlegd is, beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden, met een passie voor meiden- en vrouwenvoetbal en ben je 
bereid om de schouders er onder zetten om deze bloeiende vereniging naar het volgende niveau 
te tillen, dan zien we je reactie graag tegemoet. Graag je reactie sturen naar OZ@svzwolle.nl  
 
———————————————————————————– 

Functieomschrijving en taken Groepscoördinator meiden- en vrouwenvoetbal: 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
o Vertegenwoordigt haar/zijn groep in de vergaderingen van de commissies 
o Zorgt voor het aanstellen van leiders voor de teams 
o Bepaalt met de Hoofd Jeugdopleiding, trainers en leiders de klasse-indeling van de 

teams 
o Maakt de concept-indeling van de teams met trainers en leider i.c.m. met de Hoofd 

Jeugdopleiding en met de andere coördinatoren en legt dit ter bespreking voor in de 
commissies 

o Overlegt op regelmatige basis met trainers en leiders van haar/zijn groep 
o Brengt verslag uit van deze overleggen in de commissies 
o Uitgifte, inname van tenues, ballen en materialen; nacontrole van tenues i.c.m. de 

kledingcommissie 
o Verzorgt de festiviteiten rondom kampioenschappen van haar/zijn groep 
o Coördineert de overgang van en naar een andere leeftijdsgroep 
o Zorgt voor een eigen correcte administratie en afhandeling van e-mails 
o Bezoekt met enige regelmaat een training en/of wedstrijd eventueel in i.c.m. de HJO 

 
Communicatie: 

o Ontvangt en informeert nieuwe leden 
o Communiceert verenigingsbesluiten & activiteiten naar leid(st)ers, speelsters en ouders 
o Draagt het gedragsprotocol uit naar, leid(st)ers, speelsters en ouders 
o Neemt deel aan de vergaderingen bij Organisatorische zaken (OZ) 

o Jeugdafdeling (1ste maandag van de maand) 
o Senioren (2de maandag om de maand) 

o Neemt op uitnodiging deel aan het overleg van overige commissies 
 
Profiel om bovengenoemde hoofdtaken te kunnen uitvoeren: 

o Capaciteiten en ervaring om in een leidende functie samen te werken in een team 
(jeugdcoördinatoren, (hoofd)trainers en vrijwilligers) 

 
Hierbij wordt gedacht aan de volgende vaardigheden en ervaring: 

o Stressbestendig en goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden 
o Bereidheid om met regelmaat aanwezig te zijn bij de trainingen en de wedstrijden en een 

actieve rol te spelen 
o Bij voorkeur goed bekend met de voetbalvereniging Sv Zwolle en aantoonbare affiniteit 

met kinderen/jeugd 
o Enthousiaste, doortastende en inlevende persoonlijkheid, met oog en begrip voor het 

meidenvoetbal 

mailto:OZ@svzwolle.nl

