VACATURE VRIJWILLIGER

11-2016

Vacature
Vrijwilliger
toekomstig jeugdtrainer
Tafeltennisvereniging

Wilvo-TTV Bergeijk
3 – 8 uur per week
Plaats: Bergeijk
Datum : 24-11-2016
Categorie: Welzijn en sport
PRESTEREN MET PLEZIER

Wilvo-TTV Bergeijk zoekt vrijwilliger
3 – 8 uur per week
Vrijwilliger
Jeugdbegeleider
met
ambitie om gediplomeerd jeugdtrainer
te worden
Omschrijving:
Onze tafeltennisvereniging bestaat
sinds 7 februari 1972 en zetelt al ruim 20
jaar in de gezellige accommodatie aan
de Dr. Rauppstraat 11, welke geheel met
eigen middelen en door eigen leden is
verbouwd en wordt onderhouden.
Wilvo-TTV Bergeijk wil iedereen
gelegenheid bieden om op een sociale
manier
de
tafeltennissport
te
beoefenen: in competitieverband of op
recreatief niveau.
Wilvo-TTV Bergeijk is een begrip in de
tafeltenniswereld en landelijk bekend
door successen van onze topspelers.
Voor onze jeugd (8 – 17 jaar) zijn we per
direct op zoek naar een sportieve
enthousiaste vrijwilliger die onze jeugd
kan begeleiden en enthousiasmeren, op
sleeptouw neemt, diverse activiteiten
organiseert, wedstrijden bezoekt, en de
ambitie heeft om gediplomeerd
jeugdtrainer te worden.
De jeugd is de toekomst van onze
vereniging en Wilvo TTV Bergeijk
investeert in de jeugd om ze met plezier
te laten sporten op het niveau dat per lid
is afgestemd.

Wat heeft Wilvo-TTV Bergeijk te bieden
Wilvo-TTV
Bergeijk
ondersteunt
de
vrijwilliger met begeleider en trainerscursussen die leiden tot gediplomeerd
tafeltennistrainer. Voor gediplomeerde
trainers stellen wij een vrijwilligersvergoeding beschikbaar waarvan de hoogte
afgestemd is op de vaardigheden van de
gediplomeerd trainer.

Accommodatie

Tafeltennis team

De kosten voor de trainerscursussen worden
door Wilvo-TTV Bergeijk gedragen.
De trainingstijden voor de jeugd zijn op:
Maandagavond van 18:30 -20:00 uur
Woensdagavond van 18:30 -20:00 uur
Donderdagavond van 18:30 -20:00 uur
Wedstrijden voor de jeugd zijn meestal op:
Competitie: Zaterdagochtend
Toernooien: Zaterdag of Zondag

Een tafeltennis team bestaat uit minimaal 3 spelers.

Taken vrijwilliger

Geïnteresseerd?
Kan je goed met kinderen omgaan, ben je
wekelijks voor tenminste 3 uur beschikbaar
op
meerdere
trainingsdagen
en
wedstrijddagen, ben je geïnteresseerd om
jeugdbegeleider te worden en heb je de
ambitie om gediplomeerd trainer te worden,
neem dan contact met ons op!

De vrijwilliger ondersteunt de trainers en heeft de
ambitie om zelf gediplomeerd jeugdtrainer te
worden

Stuur jouw CV en motivatie
Wil je eerst meer informatie? Dat kan ook!
Stuur een email aan:
secretariaat@wilvo-ttvbergeijk.nl

Meer informatie:
www.wilv0-ttvbergeijk.nl
facebook.com/wilvo.ttvbergeijk

