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1 Trainingscoördinator, tevens voorzitter van het trainerscorps 

1.1 De trainingscoördinator bepaalt het trainingstechnisch beleid 

1. Leiden van het werkoverleg met de trainers; 

2. Communiceren en bewaken van de uitvoering van het trainingstechnisch beleid; 

a. Indelen van trainingsgroepen met trainer; 

b. Opstellen van normen voor het indelen van de trainingsgroepen; 

c. Vastleggen van training- en wedstrijddoelen per trainingsgroep; 

3. Bewaken van de optimale bezetting (kwalitatief en kwantitatief) van het trainerscorps: 

a. Werving, selectie en beheer van het trainerscorps; 

b. Peilen van opleidingsbehoefte, aanbod aan bijscholingen in de gaten houden; 

c. Deskundigheidsbevordering door middel van literatuur, onderling overleg …;  

4. Contacten onderhouden met de sector sportontwikkeling inzake opleidingen, bijscholingen en 

medische begeleiding; 

5. Inventariseren van materiaalbehoeften en overleg met Bestuur daarover; 

6. Toezien op uitbetaling van vergoedingen van trainers door penningmeester. 

1.2 Verantwoordelijkheden van de trainingscoördinator 

1. Trainingstechnisch beleid en de uitvoering ervan; 

2. Prestatieniveau en technisch niveau van de vereniging; 

3. Kwantiteit en kwaliteit van de trainers. 
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1.3 Overleg en communicatie 

1. Voorzitter van het trainerscorps, afgevaardigde in de raad van bestuur. 

Vergadert met de trainers in een nader overeen te komen frequentie per jaar. 

2 Kandidatuur stellen als trainingscoördinator? 

2.1 Wat verwachten we? 

1. Consequent uitdragen, helpen en ondersteunen medewerkers en leden van AS Rieme (trainers, 
atleten) in verband met gedragscode, clubmissie en -doelstellingen. 

2.2 Wil jij je kandidaat stellen voor deze rol in de club? 

1. Stuur dan je persoonlijke motivatie voor 30 april 2016 naar Antoine Van Hijfte. 
2. In mei 2016 beoordelen we de verschillende kandidaten, plannen we verdere gesprekken en 

geven we onze beoordeling door aan raad van bestuur. 
 


