
 

Vlaardingen Captains is op zoek naar een nieuwe Teammanager! 

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 

teammanager die zich bij uitstek kan vinden in deze vorm van verenigingsleven en zich 

hiervoor in wil zetten.  

 

Functie Teammanager 

Bij jeugdteams wordt een ouder van het team aangesteld als teammanager. De 

teammanager draagt zorg voor het regelen van de algemene zaken rondom een team zodat 

de coaches zich kunnen richten op de trainingen en wedstrijden. Verder helpt de 

teammanager bij het regelen van de algemene zaken rondom een team zodat de coaches 

zich kunnen richten op de trainingen en wedstrijden. Om je op weg te helpen zetten we op 

een rijtje wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn.  

• Administratieve taken, zoals het beheren van de gegevens van het team (adressen, 

telefoonnummers, mailadressen, spelersmap met passen e.d.) 

• Werkt nauw samen met de coaches en verenigingsmanager 

• Zorgt voor het tijdig beginnen van thuiswedstrijden, inclusief de zaalopbouw en dat 

een digitaal wedstrijdsheet, tafelaars en scheidsrechters aanwezig zijn 

• Draagt zorg voor het onderhouden van een goed contact tussen coach, spelers en 

ouders 

• Zorgt voor het invullen van het wedstrijdformulier voor de wedstrijd 

• Heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en realiseert zich dat anderen van 

hem/ haar afhankelijk zijn  

• Kan zelfstandig werken 

• Houdt zich aan de gedragsregels 

Interesse? Stuur snel een bericht met je motivatie en/of vragen naar:       

Jeanine Tjin-A-Sioe via info@vlaardingencaptains.nl  

mailto:info@vlaardingencaptains.nl

