
 
Rotterdam Sportsupport en zes Rotterdamse tafeltennisverenigingen zoeken in samenwerking met de 
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) een: 
 

Verenigingsmanager / trainer (36 uur per week) 
 

Rotterdam Sportsupport is een zelfstandige stichting die is opgericht op 1 september 2002. Rotterdam 
Sportsupport is hét servicepunt voor Rotterdamse sportverenigingen. 
 
In mei 2011 zullen de wereldkampioenschappen tafeltennis plaatsvinden in Rotterdam. Dit biedt veel 
kansen om ook de breedtesport een impuls te geven. Om het effect op de ontwikkeling van het 
tafeltennis zo groot mogelijk te laten zijn en de tafeltennisverenigingen te versterken gaan Rotterdam 
Sportsupport, de NTTB en zes tafeltennisverenigingen (21-up, AA-drink FVT, Alexandria’66, het 
Centrum, Overschie en Xerxes) een samenwerkingsverband aan. Hierbij is professionele en 
uitvoerende ondersteuning belangrijk. Daarom zoeken wij naar iemand die, voor de projectduur t/m 
31/12/2011, 18 uur per week als verenigingsmanager en 18 uur per week uitvoerend actief zal zijn. Wij 
zoeken iemand met een Rotterdamse ‘hands-on’ mentaliteit en een echt tafeltennishart!  
 
Taken 
De belangrijkste taken van de verenigingsmanager / trainer zullen bestaan uit het: 

� Opbouwen en onderhouden van relaties tussen de tafeltennisverenigingen en overige betrokken 
partijen, met name in het (basis-) onderwijs 

� Opzetten en uitvoeren van activiteiten, zoals een Rotterdamse tafeltennisdag, om leden te werven  

� Promoten van de tafeltennissport in de brede zin van het woord 

� Ondersteunen van de verenigingen bij het opzetten van activiteiten in het kader van de WK-
tafeltennis 2011. Het opzetten van een scholierentoernooi maakt hiervan deel uit 

� Het verzorgen van clinics en trainingen op scholen en bij de verenigingen 

� Opzetten en implementeren van beleid op diverse gebieden samen met de verenigingen 

� Verenigingen individueel ondersteunen bij knelpunten en als klankbord fungeren voor de besturen 
 
Profiel 

� HBO werk- en denkniveau 

� Tafeltennistrainersdiploma niveau 2 bijvoorkeur 3 (voorheen J-licentie en A-licentie genoemd)  

� Communicatief sterk, doortastend, netwerker 

� Rotterdamse ‘hands-on’ mentaliteit: je weet van aanpakken!  

� Enthousiast en goed in de omgang met kinderen 

� Creatief 

� Flexibele instelling  

� Leidinggevende capaciteiten 

� Stimulerend en innoverend type 

� Planmatig en organisatorisch sterk 

� Ervaring in het omgaan met vrijwilligers 
 
Aanbod 
Een afwisselende en zelfstandige baan in een sportieve, informele omgeving en in een echte 
sportstad. Gezien de aard van de functie, dient er rekening gehouden te worden dat het grootste deel 
van het werk in de avonduren en de weekenden plaatsvindt. Het salaris ligt tussen de € 1.998,- en  
€ 3.025,- bruto (SK 8 CAO Sport) op basis van een 36-urige werkweek en is afhankelijk van opleiding 
en ervaring. Aanstelling geschiedt op basis van jaarcontracten. 
 
Reacties 
Stuur je motivatie met CV vóór vrijdag 30 oktober naar Liesbeth van der Meer, 
info@rotterdamsportsupport.nl of naar Rotterdam Sportsupport, Olympiaweg 4-14, 3077 AL 
Rotterdam. De 1

ste
 ronde gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 9 november.  

Voor vragen over de functie, kun je contact opnemen met Liesbeth van der Meer, tel. 010-2429315 
Voor meer informatie over de organisatie, zie www.rotterdamsportsupport.nl / www.nttb.nl 


