
 

 

 

 

MVC’19 zoekt hoofdtrainer voor seizoen 2023/2024 

 
Voetbalvereniging MVC ’19 uit Maasbree is met bijna 700 leden en ruim 30 teams, een energieke en 
ambitieuze vereniging. Onze vereniging richt zich op jong en oud, zowel prestatief als recreatief.  
Het samen gezellig en onder goede begeleiding sporten is het belangrijkste doel van de vereniging. 
De vereniging heeft de steun van een grote groep actieve vrijwilligers. 
 
MVC ’19 heeft de ambitie om met haar eerste team en eerste jeugdteams op een zo hoog mogelijk 
niveau te spelen. Jeugdspelers met talent en drive wordt de kans geboden om door te stromen naar 
de selectie.  
 
Voor het herenteam MVC’19 -1, momenteel uitkomend in de 2e klasse Zuid E, zijn we voor het 
seizoen 2023/2024 op zoek naar een hoofdtrainer. 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
Werkt samen met, en stuurt zijn stafleden aan (assistent, keeperstrainer, leiders, medische staf) 
Verzorgt tweemaal per week de trainingen van de selectie 
Heeft de verantwoordelijkheid over de leiding van het 1e elftal op wedstrijddagen.  
Steekt energie in het volgen van de jeugdteams. 
Houdt zich specifiek op de hoogte van de kwaliteiten van de JO-19. 
Zorgt samen met Trainer JO-19 en Technische Commissie voor het doorstromen van jeugdspelers. 
Respecteert de normen en waarden van MVC’19 en draagt deze uit. 
Werkt binnen het technisch beleid van MVC’19. 
Rapporteert aan Technische Commissie 
 
Eigenschappen en vaardigheden: 
Beschikt minimaal over het trainersdiploma UEFA B (TCII). 
Communicatief sterk (eerlijk, respectvol en direct). 
Gepassioneerd voetballiefhebber. 
Ambitieus en in staat het maximale uit de selectie te halen. 
Kan jonge spelers helpen zich te ontwikkelen 
In staat een prettige werksfeer te creëren en te bewaken. 
 
Aanbod: 
Een prettige werksfeer 
Een passende vergoeding 
 
Lijkt het u een uitdaging aan de slag te gaan als hoofdtrainer van MVC’19, dan zien we graag een 
persoonlijke motivatie en CV tegemoet. 
U kunt deze via het contactformulier op de website van MVC’19 versturen aan de technische 
commissie t.a.v. Roger Ceulemans of Theo Tielen. 


