
 
 
 
 
 
 
 

KNDSB zoekt teammanager voor het Nederlands Doven Elftal (NDE) 
 

NDE 
Het NDE is het nationale voetbalelftal voor doven en slechthorenden. Het speelt al sinds 1928 interlands tegen andere nationale 
voetbalteams voor doven en slechthorenden, vriendschappelijk en op Wereld- en Europese Kampioenschappen en op 
Deaflympics (Olympische Spelen voor Doven). Voor deelname aan zo’n eindtoernooi worden kwalificatiewedstrijden gespeeld. 
Het NDE oefent ook tegen amateurclubs in Nederland. 
Het NDE is niet bij de KNVB ondergebracht, maar is onderdeel van de KNDSB, Koninklijke Nederlands Doven Sport Bond. 
 

Koninklijke Nederlands Doven Sport Bond 
De KNDSB is opgericht in 1926 met als doel doven en slechthorenden te laten sporten, met elkaar en tegen elkaar. De KNDSB is 
een bondsvereniging die internationale uitzendingen verzorgt. KNDSB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 

Waarom is het NDE zo belangrijk? 
Het is voor een dove en slechthorende sporter belangrijk is te kunnen sporten met en tegen, en zich te kunnen meten met 
“lotgenoten”. Ook is het kunnen spelen en presteren op het voor hen hoogst haalbare niveau een grote sportieve uitdaging, waar 
zij ook mentaal gesterkt door worden. In het dagelijks maatschappelijk leven hebben zij het al moeilijk genoeg zich een plekje te 
verwerven. 
In het NDE kunnen de dove en slechthorende voetballers meer zichzelf zijn, hun eigen identiteit uitdragen en leren voor zichzelf 
op te komen, waardoor hun zelfvertrouwen opgekrikt wordt. Hierdoor zal de eigen waarde en het trotse gevoel groeien. En dit 
kan weer doorwerken in het dagelijks maatschappelijk leven. 
Het NDE laat zien dat het doof of slechthorende zijn geen beperking is en dat communicatie geen probleem hoeft te zijn. 
 

Toekomst 
Het NDE is nog onvoldoende zichtbaar in het land. Met hulp van de KNVB wordt gezocht naar meer dove en slechthorende 
spelers voor het team. Met de nieuwe spelers kan het niveau van het team hoger worden. 
 

Wat is het doel van het NDE? 
Altijd meedoen in de kwalificatiewedstrijden om zo te kunnen deelnemen aan Europese Kampioenschappen. 
 

Teammanager 
Wat verwachten wij van jou? 
Jouw primaire taken zullen zijn: 

 i.s.m. bestuurslid een jaarbegroting opstellen en bewaken van beschikbare budget; 

 i.s.m. de bondscoach, de verdere stafleden en bestuurslid het NDE begeleiden; 

 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.  
 

Kwalificaties 
Heb jij de volgende kwalificaties? 

 sociale instelling hebben; 

 conflictsituaties op weten te lossen; 

 gebarentaalvaardig zijn of bereid zijn gebarentaal te gaan leren; 

 indien je doof bent dien je te beschikken over voldoende spreekvaardigheid, om ook (kort, zonder tolk) met horenden te 
kunnen communiceren; 

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

Interesse? 
Neem contact op met onze bestuurslid Voetbal Luuk Ruinaard (doof). 
Contactmogelijkheden: via WhatsApp 06-43213298 of per mail via Luuk.Ruinaard@kndsb.nl, uiteraard ook voor meer informatie. 
Deadline om te reageren is 30 september 2022. Graag zien we je CV tegemoet. 
 


