Vacature: Trainer
(9 maart 2020)

ca. 75 uur per schaatsseizoen.

Omschrijving:
De vereniging is actief op diverse uren met schaatstrainingen op verschillend niveau. Het
bestuur streeft ernaar om voor elk uur en elke trainingsgroep een of meer trainers aan te
stellen. Coördinatie en ondersteuning van de trainingsopbouw geschied door de Technische
Werkgroep en leidraad hierbij is het Meer Jaren Opleiding Plan (MJOP) van de KNSB.
Een trainer doet de voorbereiding en de training in het algemeen zelfstandig, maar het is ook
heel goed mogelijk dit samen met een collega te doen zodat de continuïteit beter gewaarborgd
is en het is vaak ook leuker om dit als een koppel te doen.
In de zomermaanden worden er ook trainingen georganiseerd en mogelijkheden om deze ook
te ondersteunen wordt zeer op prijs gesteld.
Enkele malen per jaar overleggen alle trainers gezamenlijk onder leiding van de Technische
Werkgroep over de planning, nieuwe mogelijkheden en uitvoering van de schaatstrainingen.
Van trainers verwachten we dat ze als coach hun schaatsers begeleiden op belangrijke selectie
en nationale wedstrijden, voor de wekelijkse baanwedstrijden wordt het coachen verdeelt over
een groep vrijwilligers en collega schaatsers van de vereniging.

Opleiding/ervaring:
Trainers dienen gediplomeerd te zijn volgens de KNSB regels, dat streeft de vereniging ook
na en we ondersteunen dat door de opleidingen hiervoor volledig te vergoeden. Het is dus best
mogelijk om ongediplomeerd als trainer te beginnen, maar we gaan er dan wel vanuit dat de
opleiding ook gestart wordt. Voor de verschillende mogelijkheden volg deze link.

Omvang en inzet:
Een training duurt over het algemeen ca. 1 uur en voor de trainer wordt inclusief
voorbereiding per training 2 uur gerekend. Met een volledig seizoen, 3 trainersbijeenkomsten
en wat coachen kom je dan op ca. 75 uur/schaatsseizoen.

Aanstelling: per direct mogelijk, er zijn verschillende groepen die ondersteuning nodig
hebben en komend seizoen worden er wellicht nieuwe groepen gestart.

Waardering en verdienste:
Trainers ontvangen een vergoeding conform het trainersreglement.
Bijdrage aan de vereniging met 75 taakuren per jaar.

Informatie en aanmelden:
Voorzitter@HCdeVechtstreek.nl
Ton Gruter (06-10854013)

