Gymnastiek Vereniging Best
In 1952 is Gymnastiek Vereniging Best opgericht en in de afgelopen 65 jaar gestaag
gegroeid tot een ledenaantal van ongeveer 600. Vooral in de laatste jaren heeft er een
behoorlijke uitbreiding van activiteiten plaatsgevonden. Wij bieden een breed scala aan
activiteiten: van kleutergym tot bewegen voor ouderen en van wedstrijd turnen tot
jazzdans. Bovendien organiseren wij veel nevenactiviteiten voor onze leden.
Iedere week zetten meer dan 80 vrijwilligers zich actief in voor de vereniging, dit op het
gebied van bestuur, commissies en/of het geven van les.
Gymnastiek Vereniging Best is op zoek naar:

2 leden Technische Commissie wedstrijdgroep
(vrijwilligerswerk)
De nieuw op te zetten Technische Commissie zal bestaan uit 2 leden en de hoofdtrainer.
Als lid van de Technische Commissie ondersteun je de hoofdtrainer, trainers en
hulptrainers bij het organiseren van allerlei randzaken omtrent de wedstrijdgroep dames
en heren. Daarnaast ben je een neutrale partij voor trainers/hulptrainers om een
gesprek aan te gaan met de hoofdtrainer. Als Technische Commissie ben je mede
verantwoordelijk voor een optimaal turnklimaat voor sporters en trainers.
Taken van het vrijwilligerswerk:
-

Verantwoordelijk voor nevenactiviteiten van de wedstrijdgroep. Te denken valt
aan: organisatie competitie, juryzaken en pr.
Neutrale partij voor gesprekken met trainers/hulptrainers.
In samenwerking met de (nieuw aan te trekken) hoofdtrainer ondersteun je bij
het:
o Opzetten/onderhouden van het toestelschema.
o Opzetten/onderhouden van de leerlijnen.
o Opzetten/onderhouden van de samenwerking tussen heren en dames
turnen.
o Informeren van ouders/verzorgers.

Wij vragen:
-

Je bent een organisator pur sang
Je bent communicatief vaardig
Je bent een verbinder tussen hoofdtrainer/trainers/hulptrainers/bestuur

Wat bieden wij:
-

Een leuke enthousiaste actieve vereniging binnen de turnsport.
Mogelijkheden voor de inhoudelijke invulling van seizoen 2017-2018.
Deelname aan gezellige activiteiten voor vrijwilligers.

Interesse?
Meld je aan voor 10 juni via voorzitter@gvbest.nl
Vragen?
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature is het mogelijk om een email te sturen naar voorzitter@gvbest.nl

