
 

Vlaardingen Captains is op zoek naar een nieuwe Coördinator 
Technische Zaken! 

Vlaardingen Captains is dé basketbal vereniging van de gemeente Vlaardingen. Om deze 
vereniging te voorzien van een nieuw expert in het coördineren van de technische zaken, 
zijn we nog op zoek naar een enthousiaste en betrokken Coördinator Technische Zaken. 
 

Vlaardingen Captains 

Vlaardingen Captains is dé basketbal vereniging van de gemeente Vlaardingen. Het bestuur 
van Vlaardingen Captains is verantwoordelijk voor de oprichting en ontwikkeling van de 
vereniging. Deze vereniging richt zich op de jeugd van Vlaardingen. We zijn een vereniging 
met een cultuur die bijdraagt aan de individuele ontwikkeling binnen een veilig sportklimaat. 
De verenigingscultuur van de Captains bestaat uit een open en stimulerende 
verstandhouding tussen de leden. Elk lid moet zichzelf kunnen zijn. Door elkaars verschillen 
te accepteren en elkaars talenten te waarderen worden teams gebouwd. Wij zoeken een 
Coördinator Technische Zaken (of commissielid) die zich bij uitstek kan vinden in deze vorm 
van verenigingsleven en zich hiervoor in wil zetten.  
 

Functie Coördinator Technische Zaken 

Om je enigszins op weg te helpen, zetten we ze allemaal op een rijtje zodat je weet wat er 
zoal op je bord komt te liggen. De TC heeft iemand nodig die:   

• Organiseert 

• Leidend is in het volgen van de verenigingsdoelen 

• Basketbal technische kennis heeft 

• Communicatief vaardig is 

• Je zoekt mensen die dit kunnen en bent bereid een beetje te duwen en trekken om het 
gewenste resultaat te bereiken 

• In het TC-jaarplan staan de acties verdeeld over het jaar. Je zorgt ervoor dat dit wordt 
uitgevoerd en de taken verdeeld worden 

• 2 bijeenkomsten met al het technische kader 

• trainers/coachen zoeken 

• trainers/coaches opleiden 

• indeling trainers 

• planning trainingen in de sportzalen 

• spelers indelen in teams: mei en december 

• scheidsrechters opleiden 

• voorstellen welke materialen aangeschaft dienen te worden om de sport goed te kunnen 
beoefenen 

Interesse? Stuur snel een bericht met je motivatie en/of vragen naar:    
Stefan Klomp via info@vlaardingencaptains.nl  

mailto:info@vlaardingencaptains.nl

