
 

GV Sparta Ermelo is sinds 1913 dé gymnastiekvereniging voor jong en oud in Ermelo. Of je beginner of 

gevorderd bent, iedereen kan bij ons terecht! Wij bieden lessen aan op het gebied van gym, turnen, dans, 

trampoline springen, freerunnen en vitaal (bewegen voor volwassenen). 

 
Gymnastiekvereniging Sparta Ermelo zoekt: 

BELEIDSMEDEWERKER SPORT / CLUBCOORDINATOR 
6 uur 

Sparta Ermelo telt rond de 600 leden. Sparta verzorgt lessen in turnen, freerunnen, trampolinespringen, 
dans en vitaal. Voor de vereniging zoekt Sparta een enthousiaste beleidsmedewerker sport / 
clubcoördinator. In samenspraak met het bestuur en de coördinatoren ontwikkel je het strategisch, 
tactisch en operationeel sportbeleid. Je helpt actief mee met de uitvoering ervan. Denk aan ontwikkeling 
van o.a. ledenwerving, ledenbinding, sportaanbod inclusief aansluiting van het sportaanbod bij het WMO 
beleid. Het oppakken van projecten behoort tot de functie. Eventueel lesgeven van de lessen is een pre.  

 
G.V. Sparta is op zoek naar iemand die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Heeft een afgeronde opleiding op het gebied van sport: CIOS, ALO, KNGU niveau 3; 

• Heeft ervaring hebt met de gymsport en bent thuis in deze wereld; 

• In samenspraak met het bestuur en de coördinatoren strategisch, tactisch en operationeel 
ontwikkelen van sportbeleid ten aanzien van groei van de vereniging, ledenwerving, ledenbinding, 
sportaanbod inclusief aansluiting van het sportaanbod bij het WMO beleid; 

• In verschillende situaties een sport/spelactiviteit kunnen opzetten, organiseren en begeleiden;  

• Beschikt over overtuigingskracht en is in staat mensen te motiveren en te inspireren; 

• Kan zelfstandig te werk gaan en projectmatig werken maar kan ook goed samenwerken; 

• Is proactief en ondernemend in het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen en deze 
vertalen naar concrete activiteiten; 

• Het oppakken van het projecten;  

• Bezit over goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Heeft organisatorische vaardigheden en kan goed netwerken; 

• Je bent in staat en bereid om zelf ook les te geven als dat nodig is, omdat jij vindt dat de lessen te 
allen tijde door moeten gaan; 

• De gemeente Ermelo ontwikkelt in 2018/2019 een nieuwe sportaccommodatie waarin in 
samenwerking met G.V. Sparta o.a. een vaste opstelling voor de trampolines, turntoestellen en 
valkuil wordt voorzien. Wij vragen om mee te denken in de mogelijkheden van deze nieuwe 
locatie ten aanzien van de gymsport.  
 

G.V. Sparta biedt: 

• Een beleids- en coördinatiefunctie in een gezellige groeiende vereniging waar trainers, de 
coördinatoren en het bestuur met veel plezier werken voor sport en beweegplezier op recreatief 
en selectieniveau;    

• Een nader overeen te komen vergoeding op basis van vrijwilligersvergoeding of een 
overeenkomst op freelance/zzp basis. 

Mogelijke uitbreiding van uren:  
G.V. Sparta zoekt eveneens een allround trainer(ster) voor gymnastiek/turnen/trampolinespringen (8 tot 
10 uur) en freeruntrainer (3 uur). Deze functies kunnen tot één functie worden samengevoegd; 

Reacties: 
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Esther den Herder, 06-53773374, 
e.denherder.edh@gmail.com. Voor meer informatie over de club kijk je op www.spartaermelo.nl. 
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