
 

Afdeling Voetbal zoekt een ploegleider 
voor het Nederlands 
dovenveldvoetbalteam voor mannen 
 

Als afdeling Voetbal zoeken wij per direct een ploegleider voor         

het opnieuw op te starten NDE voor veldvoetballers vanaf 16 

jaar.  

 

Het betreft een vrijwilligersfunctie, waar GEEN vergoedingen t.o. staan ! 

 

Wat verwachten wij van jou? 

Jouw primaire taken zullen zijn 

• i.s.m. de bondscoach, de verdere stafleden en het bestuur van de afdeling Voetbal het NDE nieuw 

leven inblazen; 

• verplicht aanwezig bij alle voor het team geplande activiteiten in zowel binnen- als buitenland. De 

trainingen en oefenwedstrijden binnen Nederland zullen meestal op de woensdagavonden gepland 

worden; 

• verantwoordelijk voor alle kleding en materialen: vooraf klaarleggen, achteraf innemen en 

controleren, en het wassen van de kleding regelen; 

• rond training en wedstrijd verantwoordelijk voor regelen sleutel en beheer kleedkamer, als ook het 

schoon achterlaten van alle gebruikte faciliteiten; 

• i.s.m. de verdere staf het team controleren en aanspreken op de bestaande afspraken; 

• technische en medische staf ondersteunen waar dat gevraagd wordt en binnen je mogelijkheden 

ligt; 

• aanspreekpunt / praatpaal voor met name de spelersgroep. 

Bovenstaande doe je met veel positivisme en enthousiasme. Tijdens deze activiteiten zal je de normen en 

waarden van de KNDSB bewaken en het plezier in het voetballen bewaken.  

 

Heb jij de volgende kwalificaties? 

• sociale instelling hebben; 

• conflictsituaties op weten te lossen; 

• doof zijn, gebarentaal beheersen, in combinatie met beschikken over voldoende 

spreekvaardigheid, om ook met horenden goed te kunnen communiceren, ook zonder tolk; 

• een voetbalachtergrond is niet strikt vereist, maar is wel een pré; 

• bij voorkeur woonachtig in Centraal- of West-Nederland. 

 



Interesse ? 

Neem contact op met onze secretaris, Koos Schonewille, per mail via secretaris.kndsbvoetbal@gmail.com, 

uiteraard ook voor meer informatie. 

 

De (nieuwe) bondscoach van het NDE zal in de sollicitatieprocedure betrokken worden. 

 

Deadline om te reageren is 7 november, i.v.m. de eerste veldactiviteiten op 20 (eerste ronde nationale 

dovencompetitie) en 30 november (open training ter voorbereiding op een nieuw NDE). 

Graag zien we je CV tegemoet. Iedereen die reageert zal in ieder geval antwoord ontvangen. 
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