
VACATURE PROVINCIE MEDEWERKER  

 

 
 

Als door de RBFA erkende trainersvereniging heeft Voetbal Coaches Vlaanderen in samenwerking met 
het departement Coach Education van Voetbal Vlaanderen de voetbaltrainer te ondersteunen. 
 
De vereniging VCV heeft tot doel: 

o deelname aan de verbetering van de toestand van voetbal in het algemeen en in het bijzonder in 
België (Vlaanderen); 

o de herwaardering en de verdediging van de door de RBFA gediplomeerde voetbaltrainers; 
o het invoeren van vriendelijke en professionele banden met enige andere gelijksoortige 

vereniging; 
o het verbeteren van de kennis van haar leden door het organiseren van lezingen, colloquia en 

bijscholingen; 
o het leggen van een onderlinge band tussen haar leden en haar bestuursraad, de school voor 

trainers en de technische directie van de RBFA, Voetbal Vlaanderen en de clubs. 
 
Hier voor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers in de functie van  
VCV Provincie Medewerkers voor de provincies; 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 
 
 
Functie van de VCV- Prov. Medewerker 
Je geeft ondersteuning aan het organiseren van bijscholingen met UEFA-licentiepunten.  
Je werkt mee aan het verhogen van het leden aantal. 
Je zet sterk in op de trainers community. 
 
Verwachtingen van de VCV-Prov. Medewerker 
Je bezit minstens een UEFA-C diploma of wenst dit te behalen. 
Je bent actief in een vooropgestelde regio van de provincie. 
Je onderhoud de contacten met de voetbaltrainer in het algemeen. 
Je gaat op zoek naar waar de voetbaltrainer het VCV-team kan inspireren. 
Je kan vlot werken in teamverband en maakt deel uit van de Provincie werking. 
Je bent tot de mogelijkheid om u vrij te maken op weekavonden. 
 
Wat mag u verwachten als VCV-Prov. Medewerker 
U bent gratis lid van VCV 
U kan gratis deelnemen aan de VCV-bijscholingen met UEFA-licentiepunten. 
U kan gratis deelnemen aan de bijscholingen georganiseerd door Voetbal Vlaanderen. 
 (trainersopleidingen en specifieke opleidingen zijn uitgesloten) 
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding per prestatie met km-vergoeding. 
U bent verzekerd tijdens het uitvoeren van je opdrachten. 
 
Kandidatuur VCV-Prov. Medewerker 
Wens je meer informatie? Gelieve contact te nemen met onze secretaris Jeremias Janssens 0498 120 127 
Heb je interesse? Stuur dan je CV en een bondige motivatie naar onze secretaris Jeremias Janssens 
admin@voetbalcoachesvlaanderen.be en dit uiterlijk tot 15 juni 2021. 
 
Wij kijken er alvast naar uit! 
Het VCV-Team 
 


