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:

ALLROUND TRAIN(ST)ER
GYMNASTIEK/TURNEN/TRAMPOLINE
8 tot 10 uur
Sparta Ermelo telt rond de 600 leden. Voor gymnastiek/turnen/trampolinespringen zoekt Sparta een
enthousiaste train(st)er voor de lessen recreatie turnen, recreatie trampoline springen, peuter- en kleuter
gym. De lessen worden gegeven op meerdere dagen en uren in de week. De uren worden in overleg
samengesteld.
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 gymnastiek, turnen of trampolinespringen en bent thuis in deze wereld;
Hebt bij voorkeur affiniteit met het lesgeven van kinderen;
Is beschikbaar op naschoolse tijden en heeft een flexibele instelling;
Als trainer weet jij door motivatie en enthousiasme groepen te binden en te boeien;
Je bent in staat om uitdagende beweegsituaties te creëren, de lessen zo te differentiëren dat het
voor elk kind uitdagend is;
Je zorgt voor een veilige en gezellige sfeer in de les en je stuurt de assistent(en) aan;
Daarnaast vragen we creatief denken betreffende de groei van de vereniging en ondersteuning bij
verenigingsactiviteiten. Denk hierbij aan de toestellen, het vernieuwen van lesprogramma’s en het
organiseren van evenementen en/of themalessen. Hiervoor heb je contact en overleg met de
coördinator van de afdeling turnen en trampolinespringen, de buurtsportcoach en het bestuur;
De gemeente Ermelo ontwikkelt in 2018/2019 een nieuwe sportaccommodatie waarin in
samenwerking met G.V. Sparta 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 trainersfunctie 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 trainer voor freerunnen (3 uur) en beleids/sportcoördinator (6 uur). Deze
functies kunnen tot één functie worden samengevoegd;
Daarnaast is uitbreiding van uren en verantwoordelijkheid in de toekomst mogelijk bij de afdeling
trampolinespringen.
Reacties:
Heb je interesse of vragen? Neem contact op met Esther den Herder, 06-53773374,
e.denherder.edh@gmail.com.

