Sparta Ranst: Jeugdtrainer U19 gezocht !
Inleiding
Sparta Ranst wil bouwen aan de toekomst. Momenteel is Sparta Ranst een korfbalclub met vooral een
sterke focus op de jeugd. Maar daar willen we verandering in brengen. De focus op de jeugd moet blijven
maar het opbouwen naar een 1ste ploeg op het veld is voor ons een prioriteit.
In alle jeugdcategorieën is Sparta Ranst vertegenwoordigd (U8…U19), de werving voor de jeugd slaat goed
aan en er is een mooie instroom van nieuwe jeugdleden. Echter het blijkt niet eenvoudig te zijn om de
oudste groep aan boord te houden en de sprong te maken naar een seniorenreeks.
De huidige U16 (laatstejaars) en U19 zien we als een hechte en getalenteerde groep, waar op termijn een
mooie 1ste ploeg kan op gebouwd worden. Maar dit zal wel de nodige begeleiding vergen.

Sparta Ranst is daarom op zoek naar ondersteuning om de U19 groep te laten groeien en ze klaar te
stomen voor een verdere stap naar een 1ste ploeg.
Trainer gezocht :



Seizoen 2019-2020 (U19)
Seizoen 2020-2021 (1ste ploeg)
(Er kan eventueel al begonnen worden in het huidige seizoen 2018-2019 (eindronde veld) als
kennismaking)

Profiel: Wat zoeken we ?







Trainer met ambitie en doorzettingsvermogen om een project uit te bouwen (U19, en daarna 1ste
ploeg)
Ervaring in de korfbalwereld, een eigen visie over de manier waarop korfbal gespeeld moet worden
Iemand die het nodige aanzien kan afdwingen bij de spelers
Positieve ingesteldheid – respect naar de spelers toe
Focus op langere termijn – de manier waarop is belangrijker dan de resultaten
De bedoeling moet zijn om op termijn terug op te klimmen in de nationale reeksen met deze ploeg
Coachlicentie is een pluspunt

Wat bieden we:





Een levendige en gemotiveerde jeugdploeg
Warme clubsfeer
De nodige praktische en morele ondersteuning vanuit het bestuur
Een marktconforme vergoeding afhankelijk van ervaring en beschikbaarheid
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