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Profielschets Hoofdtrainer Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 

 
 

De situatie:  
Aan het einde van het seizoen 2019/2020 zal de hoofdtrainer van KonAZ 1870 de vereniging gaan 
verlaten. KonAZ 1870 zwom in het seizoen 2019/2020 in de 1e klasse van de regio mid-west en stond op 
het moment van stilleggen van de competitie a.g.v. de Coronamaatregelen regionaal op de 1e plaats en 
landelijk op de 2e plaats. Voor het seizoen 2020/2021 is KonAZ 1870 ingedeeld in de nieuwe A-klasse van 
de regio mid-west. Voor de vereniging is KonAZ 1870 op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer per 01-09-
2020.  
 
 
De vereniging: 
KonAZ 1870 is de oudste zwemvereniging van Europa, opgericht in 1870 en dit jaar dus 150 jaar oud. De 
vereniging is mede verantwoordelijk geweest voor de oprichting van de huidige KNZB. De vereniging 
bestaat uit zo’n 65 wedstrijdzwemmers, variërend van startend wedstrijdzwemmers tot deelnemers aan 
Regiokampioenschappen en NJJK. De vereniging staat voor breedtesport en wil een zo groot mogelijke 
groep zwemmers naar een zo hoog mogelijk niveau tillen. Hiervoor zijn er trainingsmogelijkheden in 2 
verschillende baden in Amsterdam en op elk van de vijf weekdagen. In totaal kan een zwemmer ruim 7 
uren per week trainen, allen in de avonduren. De vereniging beschikt over een trainersstaf van 6 trainers 
waarvan 1 gediplomeerd niveau 2, 2 bijna gediplomeerd niveau 2 en 3 assistent trainers. Daarnaast zijn er 
voldoende vrijwilligers die in kunnen springen en de trainingen kunnen ondersteunen.  
 
 
De hoofdtrainer: 
In nauwe samenwerking met de trainersstaf zorgt de hoofdtrainer voor de ontwikkeling van het niveau van 
de zwemmers en van de vereniging. De hoofdtrainer heeft minimaal een afgeronde opleiding Trainer 
Wedstrijdzwemmen Niveau 2, liever nog niveau 3, of is bereid deze laatste (na afspraken met bestuur 
KonAZ 1870) te behalen. Naast de trainersstaf werkt de hoofdtrainer ook nauw samen met het 
wedstrijdsecretariaat en de 6 bondsofficials en de juryofficial waar KonAZ 1870 over beschikt.  
 
 
De werkzaamheden: 
De werkzaamheden van de hoofdtrainer omvatten o.a. de volgende zaken: 

• Opstellen lange termijn doelstelling zwemmers en vereniging.  

• Opstellen trainingsschema om de individuele en gezamenlijke doelstellingen te realiseren.  
• Begeleiden zwemmers tijdens trainingen en wedstrijden.  
• I.o.m. trainersstaf indelen zwemmers voor verschillende wedstrijden en voor de competitie.  
• Bijdragen aan ontwikkeling van de trainersstaf.  
• Organiseren en voorzitten van periodiek trainersoverleg.  
• Deelnemen aan periodiek overleg zwemcommissie. 
• Adviseren bestuur over beleid inzake wedstrijdzwemmen. 
• Monitoren aanwezige zwem hulpmiddelen en aanvragen ontbrekende of noodzakelijke middelen bij 

bestuur KonAZ 1870.  
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De vergoeding: 
KonAZ 1870 is een financieel gezonde vereniging en een vergoeding voor de hoofdtrainer is in overleg vast 
te stellen. De vereniging is niet BTW of OB plichtig en wil dat zo houden. De vergoeding kan dus niet tot 
gevolg hebben dat KonAZ 1870 te maken krijgt met afdrachten en/of BTW plicht. Voor de hoofdtrainer is 
in beide baden waar KonAZ 1870 gebruik van maakt een doorlopende parkeervergunning beschikbaar. 
Verder stelt de vereniging gratis clubkleding voor de hoofdtrainer ter beschikking.  
 
Reacties:  
Ben je geïnteresseerd in deze functie bij een oude en gezellige vereniging stuur dan je reactie naar de 
voorzitter op voorzitter@konaz.nl onder vermelding van Hoofdtrainer KonAZ. Mocht je meer informatie 
willen m.b.t. deze functie kun je ook eerst contact opnemen met de voorzitter.  
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