
 

Stichting Straatvoetbal Bond 
Stichting Straatvoetbalbond Nederland (SVBN) is een jonge eigentijdse sportbond waarbij maatschappelijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid net zo belangrijk zijn als de sport die zij uitdraagt.  

In de afgelopen 10 jaar heeft de SVBN zich ontwikkeld tot een aansprekend platform voor alle spelers en fans 

van straatvoetbal.  

Zo organiseert de SVBN o.s. de 5 mei: Nationale Straatvoetbaldag, de Nationale 
Straatvoetbalkampioenschappen en zeer recent is het project StreetMatch van start gegaan. 

Streetmatch 

De Nederlandse pleintjes hebben menig spelers profvoetballers voortgebracht. Grote namen als Johan Cruijf, 
Ruud Gullit, Clarence Seedorf, Robin van Persie, Wesley Sneijder en Edgar Davids hebben allen één ding gemeen: 
ze danken hun voetbaltechnieken aan het asfalt van Nederland. Straatvoetbal is voetbal in zijn zuiverste vorm - 
geen vaste tactische concepten of plannen. Enkel vaardigheden, slimmigheid en respect. Straatvoetbal is dan 
ook de ultieme basis voor elke (top)voetballer. Om enthousiaste en gemotiveerde spelers van straat naar stadion 
te begeleiden heeft de SVBN in 2017 StreetMatch ontwikkeld; professionele (straat) voetbaltrainingen, 
competities en toernooien in openbare ruimtes. StreetMatch is voetbal in zijn puurste vorm en staat voor plezier 
en talentontwikkeling op straat! Inmiddels zijn er 7 StreetMatch clubs opgericht! Om verder uit te breiden zijn 
we op zoek naar coördinatoren die ons hierin willen ondersteunen.  

Jouw baan 
Als coördinator van de wekelijkse en de naschoolse straatvoetbaltrainingen ben je verantwoordelijk voor de 
coördinatie, continuïteit en de ontwikkeling van de (straatvoetbal) activiteiten die StreetMatch organiseert; zoals 
trainingen, toernooien, competities en events. Je brengt onze jeugd in beweging! 

Jouw taken zijn onder meer 

• Je bent actief op het gebied van sportstimulering voor jeugd 
• Je coördineert de wekelijkse trainingen 

• Je ontwikkelt nieuwe straatvoetbalclubs i.s.m. bijvoorbeeld scholen/ maatschappelijke organisaties/ 
voetbalverenigingen in Amsterdam 

• Je geeft functionele aanwijzingen aan vrijwilligers, stagiaires en trainers 

• Je bewaakt de afspraken (budget, tijdpad) rondom de activiteiten zoals die zijn vastgelegd in het 
werkplan 

• Je levert input aan de administratie en rapporteert over de voortgang van de activiteiten 

Functie eisen 

• Je hebt een afgeronde sport gerelateerde Mbo of hbo-opleiding; ALO, Sportkunde, Sportmanagement, 
Sport en Bewegen. 

• Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van sportbuurtwerk, bij voorkeur in Amsterdam 

• Je hebt relevante ervaring in het coördineren van activiteiten 

• Je beschikt over kennis en vaardigheden m.b.t. het begeleiden van groepen en individuen 

• Je weet knelpunten tijdig te signaleren en deze soepel op te lossen* 
 

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Tom van Ketel - 06-52875171 / tom@svbn.nl 


