
SV Brandevoort zoekt vanaf het seizoen 2022-2023 een 
hoofdtrainer voor SVB 1!  
Over SV Brandevoort… 

SV Brandevoort is als jongste voetbalvereniging in Helmond inmiddels een begrip in Helmond en 

omstreken. Met inmiddels bijna 900 leden is SV Brandevoort tevens één van de grootste clubs van 

de regio. De club maakt een stormachtige groei door vanaf 2009 tot nu in 2021. Een club met een 

grote jeugdafdeling, waarbij in alle leeftijdscategorieën de selectie-elftallen minimaal op 

hoofdklasseniveau presteren. Inmiddels is de doorstroming van de jeugd naar de seniorenafdeling 

ook op gang gekomen. Een belangrijk speerpunt voor nu en de toekomst. Hier zijn we trots op en is 

gebaseerd op onze waarden, waar prestatie, sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan en 

iedereen op een goede manier met elkaar om gaat. 

Wij zijn op zoek naar… 

Een hoofdtrainer die de doorstroming van onze jeugdspelers kan koppelen aan mooie resultaten en 

attractief voetbal. De hoofdtrainer speelt een essentiële rol in de ontwikkeling, begeleiding en 

doorstroming van jeugdspelers naar ons eerste elftal. Hij communiceert gemakkelijk en eerlijk en is 

als vertegenwoordiger van de selectie een ambassadeur voor de gehele vereniging.  

Onze ideale hoofdtrainer is in staat om snel binnen onze club ‘opgenomen te worden’ door 

aanwezig te zijn tijdens evenementen en op andere momenten. Zodanig dat hij enerzijds snel 

bekendheid geniet binnen de club en anderzijds een echte SVB-er wordt.  

Op dit moment komt SVB 1 uit in de 4e klasse F zuid II. Het tweede selectie elftal speelt in de reserve 

4e klasse zuid II. Het is onze ambitie om te promoveren naar de 3e klasse. 

Taken en verantwoordelijkheden…  

➢ De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor de seniorenselecties en evalueert met de 
seniorencommissie over de voortgang.  

➢ De hoofdtrainer geeft gedurende het seizoen leiding aan de (technische) staf van de selectie. 
➢ De hoofdtrainer is mede verantwoordelijk voor het samenstellen en selecteren van de 

selectie in de voorbereiding. 
➢ De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het wekelijks samenstellen van de selectieteams in 

overleg met de technische staf en trainers/coaches. 
➢ De hoofdtrainer evalueert periodiek de voortgang binnen de selectie met de staf en de 

seniorencommissie. 
➢ De hoofdtrainer verzorgt de trainingen van de selectie op dinsdag- en donderdagavond en 

coacht het eerste elftal tijdens wedstrijden. 
➢ De hoofdtrainer toont interesse in (talentvolle) spelers uit overige elftallen en onderhoudt 

nauwe contacten met trainers/leiders van deze elftallen. 
➢ De hoofdtrainer conformeert zich aan de richtlijnen en het voetbaltechnische beleidsplan 

van SV Brandevoort. 
➢ De hoofdtrainer rapporteert aan de seniorencommissie en heeft over voetbalinhoudelijke 

zaken overleg met de HJO en TC. 
➢ De hoofdtrainer draagt op positieve wijze bij aan de vertegenwoordiging van de selectie 

intern en extern. 

   
 

  

  
  

  



 
 
➢ De hoofdtrainer is minimaal in het bezit van het diploma UEFA C incl. geldige licentie; UEFA B 

is een pré 
➢ De hoofdtrainer heeft aantoonbare ervaring in het trainen van selectieteams op minimaal 

3e/4e klasse niveau 
➢ De hoofdtrainer heeft een duidelijke visie over aanvallend voetbal welke past bij de 

voetbalvisie van SV Brandevoort. 
➢ De hoofdtrainer heeft voldoende oog voor de verenigingscultuur met dorps karakter waarin 

naast prestaties gezelligheid en saamhorigheid een grote rol spelen. 
➢ De hoofdtrainer heeft oog voor en weet wat er gevraagd wordt bij het binden en behouden 

van (jeugdige) spelers. 
➢ De hoofdtrainer is gericht op doorstroming van eigen jeugd (75%-80%) en heeft tot doel om 

spelers en trainersstaf verder te ontwikkelen. 
➢ De hoofdtrainer maakt gemakkelijk contact, legt verbinding en is sociaal en empathisch in de 

contacten met vrijwilligers, (bestuurs)leden en sponsoren. 
 

Wat bieden wij……. 

Als enthousiaste betrokken vrijwilligers en leden bieden wij als SV Brandevoort een fijne en hechte 

club, waar plezier, sportiviteit en elkaar ontmoeten centraal staat. Daarnaast hebben we de ambitie 

om de beste, de fijnste en hoogst presterende club van Helmond te worden. Wij bieden voor de rol 

van hoofdtrainer een passende vergoeding. Enthousiasme, discipline en positief coachen maken 

voor ons als vanzelfsprekend deel uit van ons handelen, hierdoor weten we om te gaan met alle 

uitdagingen die horen bij een snel groeiende en jonge vereniging.  

Contact… 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mark Kieft (lid seniorencommissie).  

Email: seniorencommissie@svbrandevoort.nl 

Telefoon: 06-29581108 

Als u zich kunt vinden in het bovenstaande profiel, stuur dan een motivatiebrief inclusief CV 

naar seniorencommissie@svbrandevoort.nl. De sollicitatieprocedure loopt vanaf heden tot en met 

30 november 2021. Begin december starten we met de eerste gesprekken. 

Voor verdere informatie aangaande de vereniging verwijzen wij u naar de 

website www.svbrandevoort.nl . 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.svbrandevoort.nl/

