
Voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout, is een club in Helmond met een dorps karakter. Momenteel 
bestaat onze vereniging uit +/- 1.100 leden in de leeftijdscategorie van 4 jaar tot pakweg 90 jaar.  
 
Ons vaandelteam komt momenteel uit in de 2e klasse, maar speelt op het moment van schrijven nog 
volop mee voor een eventuele promotie naar de 1e klasse. Verder hebben we in totaliteit 10 senioren 
teams die actief zijn op de zondag (inclusief een vrouwenteam). 
 
De jeugdafdeling bestaat uit 41 teams die vooral actief zijn op de zaterdag van ’s morgens vroeg tot 
in de late namiddag. 
 
Kortom een bruisende vereniging met veel toekomstperspectief. 
 
Wij zijn met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een; 
 

Kantinebeheerder 
 
Wie of wat zoeken we; 
 

- Iemand die het leuk vindt om onze “huiskamer” tot leven te brengen en te houden 
- Iemand die hard werken in de leukste kantine van Helmond niet schuwt 
- Iemand die in het bezit is van de benodigde papieren, minimaal één van onderstaande;  

• Diploma Sociale Hygiëne Register 

• Verklaring Vakbekwaamheid afgegeven op artikel 41 
- Iemand die zelfstandig de kantine draaiende houdt 
- Iemand die het een uitdaging vindt om op prestatiecontract te werken 

 
Wat bieden wij; 
 

- De exploitatie wordt uitgevoerd onder de vlag van RKSV Mierlo Hout 
- Uitgaven en inkomsten worden gecoördineerd door onze penningmeesters 
- De middelen voor exploitatie worden ter beschikking gesteld door de vereniging. 
- De openingstijden zullen in overleg met de kandidaat worden vastgesteld. 
- Een beloningsstelsel op basis van prestatie, met natuurlijk een basis 
- Een éénjarig contract met de bedoeling dit uit te breiden naar een langdurige 

samenwerking 
 
Interesse gewekt ? 
 
Stuur dan een email, vóór 15 mei 2022 met jouw beweegreden, waarom jij onze gedoodverfde 
kandidaat bent naar, penningmeester@rksv-mierlo-hout.nl 
 
Wij zullen dan op korte termijn contact met je opnemen voor het maken van afspraak voor een 
eventueel persoonlijk gesprek. 
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