Gemotiveerde en getalenteerde korfbaltrainer voor NKC ’51 A1 gezocht!
Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging als korfbaltrainer?
Ben je enthousiast, gedreven en gepassioneerd om een jonge groep korfballers beter te maken?
Dan is dit je kans!
Korfbalvereniging NKC ’51 uit Nijverdal zoekt voor volgend seizoen een trainer/coach voor onze A1.
Dit team van getalenteerde spelers in de leeftijd van 17 tot 19 jaar speelt in de eerste klasse (veld en
zaal).
Over NKC ‘51
NKC ‘51 is een vereniging met de ambitie door te groeien naar een vereniging die structureel uitkomt
in de overgangsklasse. De sportieve organisatie van de vereniging is hierop gericht, zowel voor jeugd
als senioren. NKC ’51 heeft daarnaast een sociale en maatschappelijke rol in haar directe omgeving.
Ze biedt kinderen en jongeren een veilige plek waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
NKC ‘51 traint op het veld en in de zaal op dinsdag en donderdag en de wedstrijden worden op
zaterdag gespeeld.
Profiel van de trainer/coach A1





Leider met natuurlijk overwicht, maar ook voldoende inlevingsvermogen in jongeren;
Enthousiast en betrokken bij zowel het juniorenteam als de vereniging;
Bij voorkeur zelf op een goed niveau gekorfbald;
Empathisch vermogen, in staat de coaching af te stemmen op het individu.

De trainer/coach sluit zijn trainingen en tactiek aan bij de selectie van NKC ‘51. Hiertoe is regelmatig
overleg en afstemming nodig met de trainers/coaches van de selectie. De trainer/coach heeft de
opleiding Korfbaltrainer 3 of een gelijkwaardige sportopleiding afgerond of is bereid deze te volgen.
Technische staf
De technische staf bestaat uit de trainers/coaches/teambegeleider van de S1, S2 en A1. Zij hebben
regelmatig overleg met de contactpersoon vanuit de Technische Commissie. Verder is er regelmatig
(wekelijks) informeel overleg. Minimaal 2x per jaar is er een evaluerend overleg waarbij de voortgang,
doelen en teamsamenstelling afgestemd worden.
Team
Vanuit het huidige team, wat in de zaal succesvol overgangsklasse heeft gespeeld, gaan er een
aantal spelers door naar de senioren. Aanvulling zal komen vanuit de huidige B1 (Hoofdklasse (veld)
en 1e klasse (zaal)).
Wij bieden
 Een gezellig, gemotiveerd team met veel individuele capaciteiten;
 Uitstekende faciliteiten;
 Een passende reiskostenvergoeding.
Deze uitdaging past prima bij een jonge, startende korfbaltrainer. Er zijn zeker mogelijkheden om op
termijn door te groeien. Ook geïnteresseerden binnen de vereniging nodigen we uit te reageren.
Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Martijn van Ommen, contactpersoon vanuit de TC.
Hij is te bereiken via tc@nkc51.nl

