Coördinator(en)

Scheidsrechter
Zonder jou kunnen we helaas niet
spelen. We hebben je keihard nodig.
Ben jij een van de twee vrijwilligers die
het G-voetbal van S.V. Heythuysen in
goede banen kan leiden? Dan zien we
jou graag tijdens onze thuiswedstrijden
op zaterdag. We spelen elke twee weken
een thuiswedstrijd om 14:00 uur.

De coördinator is onmisbaar voor de
G-afdeling van S.V. Heythuysen. Je bent
hét aanspreekpunt voor alle vragen,
onduidelijkheden en afspraken. Je weet
als geen ander het overzicht te houden
en te schakelen bij eventuele problemen.
Je bent voor ons een echte
vertrouwenspersoon.

Wie is onze coördinator?
√
√
√
√

Je bent open en sociaal
Je weet overzicht te bewaren
Je bent beschikbaar en
zichtbaar voor ons
Je bent een échte
vertrouwenspersoon

Wie is de scheidsrechter?
√
√

√
√

Je durft beslissingen te nemen
o.b.v. zaalvoetbalregels
Je voelt daar waar nodig de
wedstrijd aan om de spelregels
wat aan te passen
Je kan je verplaatsen in
de doelgroep
Je bent een voetballiefhebber

Meer weten?
Kijk op www.negen.nl
of neem contact met ons op
via info@negen.nl

S.V. Heythuysen
Voetbalclub

Wij zoeken jou!
Het G-voetbal in Heythuysen
snakt naar de bal!
Maar dat gaat helaas niet zonder:
Coördinator(en), trainers, leiders
en scheidsrechters.

Bekijk de vacatures en meld je aan!

Trainer & leider

Ben jij een van
onze nieuwe
aanwinsten?

Ben jij onze nieuwe trainer of leider
die ons naar de overwinning weet te
juichen? Wij staan enthousiast en
gedreven te trappelen om er samen
wat van te maken!
Zowel het G1 als het G3 elftal heeft één
trainer en één leider nodig met liefde
voor voetbal waarmee we dolgraag
de weg naar het kampioenschap willen
inzetten.  Je ben samen met vijf
andere trainers en leiders de staf
van het G-voetbal in Heythuysen.

Wie is onze trainer?
√
√
√
√

√

√

Je bent open en sociaal
Je hebt een (pro)actieve houding
Je bent een voetballiefhebber
Je bent beschikbaar vóór,
tijdens en na de wedstrijden
op zaterdag
Je bereidt de trainingen van je
team voor en verzorgt de 		
training van donderdagavond
Je enthousiasmeert en geeft
aanwijzingen aan team

√

√

Je probeert de doelgroep te
betrekken bij reguliere
activiteiten van de vereniging
Je straalt vooral plezier uit

Wie is onze leider?
√
√
√

√
√

√

Je bent open en sociaal
Je hebt een (pro)actieve houding
Je begeleidt de spelers/
speelsters vóór, tijdens en na
de wedstrijd op zaterdag
Je zorgt ervoor dat alles geregeld
is (van kleding tot reisschema)
Je creëert een persoonlijke band
en weet wat er speelt bij de
individuen
Je probeert de doelgroep te
betrekken bij reguliere
activiteiten van de vereniging

Meld je dan nu aan via
info@svheythuysen.nl
Of neem contact op met
Wim Reijnen
06-48211077

We voelen ons verantwoordelijk voor de organisatie
en onze omgeving. We nemen ons werk serieus en
voeren taken zorgvuldig uit. Anderen kunnen altijd op
ons rekenen. Bij pionieren en vernieuwen hoort echter
dat
dingenook:
soms anders lopen dan verwacht. Samen
Bekijk
leren we daar van. We helpen elkaar sterker te maken
www.svheythuysen.nl
en ondersteunen anderen om ons gezamenlijke doel te
bereiken. We zijn samen verantwoordelijk om te gaan
voor die negen!

