
 

VITA 2000 zoekt uitbreiding 
van haar trainersteam 

 
Voor seizoen 2021 - 2022 is VITA 2000 op zoek naar uitbreiding van haar trainersteam. Emma de 

Jong, onze huidige trainster van de recreatie meisjes groepen, gaat na dit seizoen stoppen met haar 
werkzaamheden bij ons. Dit vinden wij uiteraard ontzettend jammer, maar wij begrijpen haar keuze. 
De combinatie van haar studie, die volgend jaar voornamelijk elders in het land plaats zal vinden, en 

haar stage samen met het lesgeven bij onze vereniging is helaas niet haalbaar. 
 

Gymnastiekvereniging VITA 2000 Baarn is daarom op zoek naar: 
 

Trainer(s) turnen meisjes recreatie  
 

Wij zijn op zoek naar een of meerdere enthousiaste en ambitieuze trainers die affiniteit hebben met 

de turnsport. Je krijgt energie van het werken in teamverband aangezien VITA 2000 bestaat uit een 
hechte groep trainers en assistenten die zich elke week vol overgave inzetten voor deze mooie 
vereniging. Naast goed verzorgde en technisch goed onderbouwde trainingen bieden wij ook 

verschillende evenementen aan voor al onze leden. Gezelligheid staat bij ons dan ook hoog in het 
vaandel waarbij we de kwaliteit van de trainingen niet uit het oog verliezen.  
 

Zelfstandigheid en het tonen van eigen initiatief zijn een pré. Binnen onze vereniging krijg je ruimte 
om jezelf te ontwikkelen en naast de trainingen taken op te pakken die bij jou passen.  

 
Je bent in het bezit van minimaal een niveau 2 of niveau 3 licentie (of een ander sport gerelateerde 
opleiding) of je bent bereid de niveau 3 opleiding op korte termijn te gaan volgen. Je ontvangt een 

uurvergoeding volgens de KNGU richtlijnen. Binnen onze vereniging zijn meer niveau 2 trainers 
geïnteresseerd in het geven van een recreatie-uur, waardoor het delen van verantwoordelijkheden 

en taken zeker tot de mogelijkheden behoort.   
 
Voor seizoen 2021 - 2022 zijn wij op zoek naar een trainer voor:  

 dinsdag van 17.00 – 20.00 uur turnen meisjes recreatie 

 woensdag van 17.00 – 21.00 uur turnen meisjes recreatie  
 

Hierbij gaat het om losse uren in de leeftijdsgroepen 4 tot en met 7 jaar, 7 tot en met 9 jaar, 10 tot 
en met 12 jaar en 12+. Voor deze groepen zijn wij op zoek naar verschillende trainers die het leuk 
vinden om eindverantwoordelijke te worden van een of meerdere van deze uren. Intern heeft VITA 

2000, zoals hierboven ook vermeld, al een aantal enthousiaste niveau 2 trainers die eveneens de 
verantwoordelijkheid van een of meerdere uren op zich zullen nemen. Lesgeven in een duo 

ondersteund met assistenten wordt door VITA 2000 dan ook zeker gestimuleerd.  
Locatie: Gymzaal van de Waldheim Mavo (Torenlaan 81 in Baarn).  
 

Is het lesgeven niet iets voor jou, maar vind je het wel ontzettend leuk om je in te zetten voor onze 
mooie vereniging dan is misschien de rol als coördinator voor het turnen meisjes recreatie iets voor 

jou! Kijk hiervoor, en voor meer informatie over VITA 2000, snel op de volgende pagina.  
 
 


