
 

 
Coördinator turnen meisjes recreatie 

 

 
Ben jij organisatorisch sterk, heb je affiniteit met de turnsport, vind je het leuk om sportieve 
evenementen en wedstrijden te coördineren voor onze jeugd en werk je graag met een enthousiast 

trainersteam, dan is deze vrijwilligersfunctie echt voor jou weggelegd!  
 
De voornaamste (administratieve) taken die jij in deze rol uitvoert zijn: 

- het beantwoorden van vragen van ouders van onze turnende recreatie leden  
- trainers voorzien van de juiste informatie die VITA 2000 ontvangt vanuit de KNGU 

(Koninklijke Gymnastiek Unie) 
- trainers ontlasten door het uitvoeren van administratieve taken zoals het verwerken van 

aanmeldingen voor diverse sportieve evenementen, het inschrijven van turnsters voor 

wedstrijden, ouders van leden voorzien van de juiste evenementen- / wedstrijdinformatie 
etc.  

 
Onze vereniging biedt gym- en turnlessen aan waarbij de grondvormen van het bewegen worden 
aangeleerd die van belang zijn bij de motorische ontwikkeling van kinderen. Bij VITA 2000 krijgen de 

kinderen de kans om in de lessen op een speelse manier (volgens het principe van het Kleuren 
Turnen) en in een gezellige sfeer hun motoriek goed te ontwikkelen en daarbij uit te groeien tot een 
echte turn(st)er. 

 
VITA 2000 biedt veel verschillende vormen van gymnastiek aan. Zo hebben wij turnen voor meisjes 

en jongens en bieden wij dit zowel aan op recreatief als op selectie niveau. Daarnaast heeft  
VITA 2000 ook erg goed lopende peutergymlessen en hopen wij dit in de nabije toekomst uit te 
kunnen breiden naar kleutergym.  

 
Naast de trainingen zorgt VITA 2000 voor een gevarieerd (sport)aanbod voor haar leden door het 
aanbieden van diverse evenementen/activiteiten en door het meedoen aan verschillende 

turnwedstrijden.  
 

Ben jij onze nieuwe trainer of coördinator? Dan nodigen wij je van harte uit te reageren per email: 
marielle@vita2000.nl. Je kan Mariëlle van Maurik ook via dit emailadres of via 06-23172352 
benaderen voor meer informatie over VITA 2000 en deze functies.  

 
Neem ook gerust een kijkje op onze website www.vita2000.nl of op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/vita2000baarn en Instagram www.instagram.com/vita2000baarn  

 
Uiteraard is een kijkje komen nemen in de lessen ook mogelijk waarbij de RIVM richtlijnen in acht 

worden genomen.  
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