
Vacature Gymnastiek/turntrain(

Heb jij een KNGU licentie niveau 3 (of ALO), heb je ervaring met he
trainen van recreatiegroepen en ben je enthousiast, dan zoeken wij jou!

Wij zoeken per augustus 2020 een train(st)er voor de recreatiegroepen op de 
tot 20.30 uur. Dit zijn 4 groepen:
onderwijs). De groepsgrootte ligt rond de 12

Wie zijn wij:  
Een gezellige club met +/- 90 leden. Wij bieden naast de recreatiev
selectie turnen, dans voor kleuters, streetdance, fanatiek op muziek voor volwassenen en trampoli
springen. Wij hebben nog drie andere trainsters i
springen verzorgen. Elke 2 jaar verzorgen de trainsters met alle kinderen van de club een uitvoering. 
 

Wat bieden wij jou; 

 Dienstverband conform CAO sport, op jaaruren
marktconform salaris, in samenwerking met Huis van de Sport.

 Een mooie nieuwe sportha
 Ervaren trainster voor overleg die de selectiegroepen traint

Wat wij van je vragen; 

 In het bezit zijn van een diploma: KNGU licentie niveau 3, ALO, CIOS/ROC Sport en Bewegen. 
 Sportieve inzet en enthousiast voorbeeldgedrag (VOG vereis
 Positieve aandacht voor het individu en voor de groepsdynamiek
 Deelname aan trainersoverleg
 Verantwoordelijkheid voor jouw eigen lesgroepen. 
 Je bereidt je eigen lessen voor, leert de kinderen op hun niveau onderdelen en oefeninge

aan op de turntoestellen
 Begeleiding van de kinderen tijdens de regionale wedstrijd. 
 Bereid om eventueel kleuter

Voor meer informatie kun je mailen naar 

MGV  
Middelstummer Gymnastiek- en Atletiekvereniging
 
Adres sporthal 
Coendersweg 27a 
9991 CC Middelstum 

(st)er  

Heb jij een KNGU licentie niveau 3 (of ALO), heb je ervaring met het 
trainen van recreatiegroepen en ben je enthousiast, dan zoeken wij jou! 

Wij zoeken per augustus 2020 een train(st)er voor de recreatiegroepen op de dinsdag van 16.30 uur 
: groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8 en de groep VO (voortgezet

onderwijs). De groepsgrootte ligt rond de 12-15 meisjes.  

90 leden. Wij bieden naast de recreatieve gymnastiek/turn uren ook 
selectie turnen, dans voor kleuters, streetdance, fanatiek op muziek voor volwassenen en trampoli

andere trainsters in dienst die de uren selectie, dans
r verzorgen de trainsters met alle kinderen van de club een uitvoering. 

Dienstverband conform CAO sport, op jaaruren-basis (40 lesgeef weken) en een 
marktconform salaris, in samenwerking met Huis van de Sport. 
Een mooie nieuwe sporthal met veel toestellen 
Ervaren trainster voor overleg die de selectiegroepen traint 

In het bezit zijn van een diploma: KNGU licentie niveau 3, ALO, CIOS/ROC Sport en Bewegen. 
Sportieve inzet en enthousiast voorbeeldgedrag (VOG vereist) 
Positieve aandacht voor het individu en voor de groepsdynamiek 
Deelname aan trainersoverleg, communicatief vaardig 
Verantwoordelijkheid voor jouw eigen lesgroepen.  
Je bereidt je eigen lessen voor, leert de kinderen op hun niveau onderdelen en oefeninge
aan op de turntoestellen 
Begeleiding van de kinderen tijdens de regionale wedstrijd.  
Bereid om eventueel kleuter- en peutergym op te starten 

Voor meer informatie kun je mailen naar mgvmiddelstum@gmail.com of bellen met 0617375938

en Atletiekvereniging 

dinsdag van 16.30 uur 
8 en de groep VO (voortgezet-

e gymnastiek/turn uren ook 
selectie turnen, dans voor kleuters, streetdance, fanatiek op muziek voor volwassenen en trampoline 

dans en trampoline 
r verzorgen de trainsters met alle kinderen van de club een uitvoering.  

basis (40 lesgeef weken) en een 

In het bezit zijn van een diploma: KNGU licentie niveau 3, ALO, CIOS/ROC Sport en Bewegen.  

Je bereidt je eigen lessen voor, leert de kinderen op hun niveau onderdelen en oefeningen 

bellen met 0617375938 


