
 

STAGEVACATURE 
 
 
Gymnastiekvereniging VITA 2000 Baarn zoekt 
 
 

Stagiaire(s) voor in verschillende gym- / turnlessen  
 
 

Gymnastiekvereniging VITA 2000 Baarn biedt gym- en turnlessen aan waarbij de 
grondvormen van het bewegen aan de orde komen 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 en in een gezellige sfeer hun motoriek goed te ontwikkelen en daarbij uit te 
groeien tot een echte turn(st)er. 
 

VITA 2000 biedt verschillende vormen van gymnastiek aan. Zo heeft zij turnen voor meisjes 
en voor jongens en biedt zij dit zowel aan op recreatief als op selectie niveau. Daarnaast 
heeft VITA 2000 ook nijntje gymlessen (peutergym).  
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze stagiaire met affiniteit met sport, die 
goed voor de groep kan staan en het leuk vindt om kinderen iets te leren. Je bent welkom 
om ervaring op te doen binnen het verenigingsleven. Jouw stage zal voornamelijk bestaan 
uit het begeleiden van sporters tijdens hun training, maar je kunt daarnaast je stage zo 
uitgebreid maken als je zelf wilt. Zo kun je ook achter de schermen ervaring op doen door 

uren te maken op wedstrijden, activiteiten en het bijwonen van vergaderingen. Je krijgt de 
kans om de vereniging van top tot teen te leren kennen. VITA 2000 is een vereniging die 
draait op jonge leiding. Gezelligheid en plezier staat bij ons hoog in het vaandel.  
 
Het krijgen van een kleine stage- / vrijwilligersvergoeding is in de tweede helft van de stage 
mogelijk mits de inzet, het enthousiasme en het nemen van eigen initiatief bovengemiddeld 
is.  
 
Voor al onze verschillende lessen verwijzen wij je graag naar onze website www.vita2000.nl. 
Neem ook vooral een kijkje op onze Facebook en Instagram om zo een mooie impressie te 
krijgen van wat VITA 2000 allemaal doet.  
 
Ben jij onze nieuwe stagiaire? Neem dan contact op met Mariëlle van Maurik via 
marielle@vita2000.nl of 06-23172352.  
 

Uiteraard is een kijkje komen nemen in de lessen ook mogelijk!  

http://www.vita2000.nl/
mailto:marielle@vita2000.nl

