Vacatures seizoen 2019-2020
VTV is de vereniging in Vlissingen voor turnen, acro-gymnastiek, springen, jazzdance en streetdance.
Onze thuisbasis is de Vrijenhovenzaal, maar we zijn ook in verschillende wijken van Vlissingen te
vinden in de gymzalen van de basisscholen. We zijn een bruisende vereniging waar je van jong tot oud
kan bewegen. Naast de reguliere lessen bieden wij talloze activiteiten aan, waarbij de gezelligheid
voorop staat. Van recreatiesport tot wedstrijdsport en van ouder-peutergym tot senioren gym, bij
VTV kan het allemaal.
Met ingang van het nieuwe seizoen 2019-2020 hebben wij de volgende vacatures:
-hoofdleiding meisjes recreatie turnen 6-9 jaar op dinsdag van 17.00-18.00 uur locatie
De Vlieger
-hulpleiding ouder-peutergym op woensdag van 09.00-09.45 uur en van 09.45-10.30 uur
locatie Vrijenhovenzaal
-hulpleiding springgroep op maandag van 18.30-19.30 uur locatie Vrijenhovenzaal
-hulpleiding dames junioren turnen 15-20 jaar op woensdag van 19.30-20.30 uur locatie
Vrijenhovenzaal
Wat vragen wij?
Wij vragen trainers die in samenwerking met collega trainers gezellige turntrainingen kunnen geven
aan de recreatie, waarbij de leden gemotiveerd en uitgedaagd worden en technische vooruitgang
boeken, maar waarbij het plezier altijd voorop staat. Bij voorkeur zoeken wij trainers die in het bezit
zijn van een diploma gymnastiek niveau 3, 2 of 1. Ook trainers die niet in het bezit zijn van een
diploma vragen wij nadrukkelijk te solliciteren.
Wat bieden wij?
Ondersteuning van een solide bestuur en technische commissie.
Mogelijkheden tot het volgen van cursussen en bijscholingen op kosten van de vereniging.
Een gezellig sportklimaat, waarbij we met een team van 60 vrijwilligers aan hetzelfde doel werken.
Ruimte voor eigen initiatief en nieuwe ideeën.
Een contract gebaseerd op het overeen te komen aantal uren en verantwoordelijkheden met een
bijpassende vergoeding.
Ben jij positief, enthousiast, gezellig en zelfstandig? Dan zouden wij het heel leuk vinden als je ons
team komt versterken . We zien je reactie zo spoedig mogelijk tegemoet. Stuur een e-mail naar of
bel met Marion van Belzen, hoofdleiding turnen. Tel: 461722, mail: mck@zeelandnet.nl
Wil je eerst meer informatie.? Ook dat kan. Bel of mail gerust.

