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Never Despair zoekt trainers! 
 
Betreft: Vacatures Selectie– en Jeugdtrainer 
 
De vereniging Never Despair: 
Tafeltennisvereniging Never Despair, opgericht in 1947, is met zo’n 150 leden één van de grootste 
tafeltennisverenigingen in de regio ’s-Hertogenbosch. Never Despair kenmerkt zich als een vereniging 
die midden in de maatschappij staat. Binnen de club is zowel plaats voor breedtesport, als voor meer 
prestatiegericht tafeltennis. De laatste jaren heeft Never Despair weer een actief technisch beleid 
gevoerd, met als resultaat dat het eerste  meisjesteam nu uitkomt in de landelijke kampioenspoule en 
het eerste jongensteam landelijk B speelt. Bij de senioren speelt het eerste herenteam in de 2e divisie 
en het tweede en derde herenteam in de hoofdklasse. 
 
Vacatures trainersstaf 
Een deel van de trainersstaf heeft per juni 2008 de trainingswerkzaamheden beëindigd. Om deze 
reden zijn wij op zoek naar nieuwe trainers om onze staf weer compleet te maken. Hieronder staan de 
gewenste trainersprofielen beschreven. 
 
1. Selectietrainer: 

• een ervaren trainer met het liefst een B- licentie, eventueel een zeer ervaren trainer met een 
A- licentie 

• iemand die het technische beleid verder door kan ontwikkelen 

• iemand die goed leiding kan geven 

• iemand die tijdens toernooien en competitiewedstrijden begeleiding kan bieden  

• iemand die flexibel en communicatief is ingesteld zijn kernbegrippen voor deze functie 

• trainersoverleg kan voorzitten en deelneemt aan het overleg met de technische commissie 

• 1 á 2 avonden in de week beschikbaar is voor de trainingen 
 
2. Jeugdtrainer: 

• gediplomeerde jeugdtrainers of A- trainers met ervaring  

• hij/ zij zal in samenspraak met de selectietrainer een goed trainingsplan moeten uitwerken, 
zodat ook de overgang van jeugd naar senior in goede banen worden geleid 

• Een enthousiaste persoon die de jeugd kan stimuleren en motiveren 

• begeleiding kunnen geven tijdens competitie en/ of toernooien 

• deelnemen aan trainersoverleg en deelneemt aan het overleg met de technische commissie 

• 1 á 2 avonden in de week beschikbaar kan zijn voor trainingen 
 
Wij bieden voor beide functies een passende vergoeding, afhankelijk van ervaring en 
opleidingsniveau. Indien u geïnteresseerd bent in één van de functies, dan kunt u contact opnemen 
met het bestuurslid technische zaken Rob Broekhoven (rob@neverdespair.nl/06-54935739). 
 
 
Bestuur TTV Never Despair 

 

 

 
 


