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Vacature Nationaal of Regionaal coach 

 

 
 
Voor de vernieuwde Topsportwerking Tumbling, zijn we op zoek naar een Nationaal coach en 
Regionale coaches. Voel jij je geroepen, wil je het engagement aangaan en voldoe je aan de 
voorwaarden, stel je dan kandidaat via deze link en dat vóór 1 november as.  

Alle kandidaturen zullen besproken worden in een Topsportcommissie en de beslissing zal verder aan 
de betrokkenen gecommuniceerd worden.  

Hieronder kan je meer informatie vinden over het profiel en de taken die we aan deze functie 
verbonden zijn. 

 

1 NATIONAAL COACH 

1.1 PROFIEL 

✓ VTS trainersdiploma of gelijkgesteld 

✓ Internationale ervaring en eerder engagement 

✓ Ondernemende en motiverende verbinder 

✓ Cluboverschrijdend denker 

✓ Logistieke skills 

✓ Verantwoordelijkheidsgevoel 

✓ Flexibel qua beschikbaarheid 

✓ Ethisch verantwoorde coachingsstijl 

 

1.2 TAKEN 

✓ Trekt topsport- en nationale werking 

✓ Opstart en ontwikkeling Tumbling TEAM Belgium 

✓ Selectie atleten nationale werking en topsportwerking  

✓ Leiden nationale trainingen 

✓ Begeleiden internationale wedstrijden 

✓ Opstellen selectiecriteria EK/ WK/ WAGC ism. Topsportmanager GymFed 

✓ Communicatie met clubtrainers en atleten 

✓ Overleg en begeleiding regiocoaches 

✓ Discipline overschrijdend engagement waar gevraagd 

✓ Bijscholing trainers ism. sporttechnisch verantwoordelijke binnen bestaande GymFed/ VTS 

aanbod 

✓ Topsport als middel inzetten om anderen te inspireren 

 

De tijdsbesteding wordt geschat op ongeveer 2u per week (zonder internationale wedstrijden) en 

verloopt volgens het statuut van vrijwilliger, je bent dus niet in loondienst van Gymfed. De vergoeding 

kan gebeuren op basis van verenigingswerk, kortlopend contract of facturatie, afhankelijk van de 

specifieke situatie van de persoon. 

https://www.gymfed.be/formulier/61555c030c5c5
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Vacature Nationaal of Regionaal coach 

 

 
 
2 REGIONAAL COACH 

2.1 PROFIEL 

✓ VTS diploma of gelijkgesteld en/of pedagogisch diploma 

✓ (Inter)nationale ervaring en eerder engagement 

✓ Ondernemende en enthousiaste verbinder 

✓ Cluboverschrijdend denker 

✓ Logistieke skills 

✓ Verantwoordelijkheidsgevoel 

✓ Ethisch verantwoorde coachingsstijl 

 

 

2.2 TAKEN 

✓ Trekt regionale werking 

✓ Selectie atleten regionale werking 

✓ Leiden regionale trainingen 

✓ Begeleiden internationale wedstrijden 

✓ Opstellen selectiecriteria WAGC ism. Topsportmanager GymFed 

✓ Communicatie met clubtrainers en atleten 

✓ Overleg nationale coaches 

✓ Ondersteunen clubcoaches 

✓ Bijscholing trainers ism. sporttechnisch verantwoordelijke binnen bestaande GymFed/ VTS 

aanbod 

 

De tijdsbesteding wordt geschat op 1 à 2u per week (zonder internationale wedstrijden) en verloopt 

volgens het statuut van vrijwilliger, je bent dus niet in loondienst van Gymfed. De vergoeding kan 

gebeuren op basis van verenigingswerk, kortlopend contract of facturatie, afhankelijk van de 

specifieke situatie van de persoon. 

 


