VACATURE HOOFDLEIDING BOWLING
De Springplank is op zoek naar een hoofdbegeleider voor de Bowling
De Springplank is een regionale sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en
moeilijk lerenden.
Bij De Springplank kun je wekelijks terecht voor de volgende sporten: Bowling; Fitness; Streetdance
en recreatiezwemmen.
Alle activiteiten worden door deskundige sportmensen begeleid. Daarnaast zijn er vrijwilligers die
voor de persoonlijke begeleiding zorg dragen.
Uiteraard heeft de stichting De Springplank ook een bestuur. Dat bestaat uit vertegenwoordigers
van de sportactiviteiten en een dagelijks bestuur.
Wat zoeken wij?
Voor onze bowlingroep zijn wij op zoek naar hoofdleiding die 1x per week op de woensdagavond in
Hengelo een leuke groep bowlers met een (licht) verstandelijke beperking wil begeleiden.
De hoofdleiding is aanspreekpunt voor sporters, vrijwilligers, ouders en begeleiders. Coördineert en
organiseert en neemt deel aan het Algemeen Bestuur.
Hoe ziet een bowlingavond eruit:
- We bowlen van 19.30 – 21.30 uur bij Yip’s Café en Bowlingcentrum in Hengelo
- De bowlinggroep bestaat uit ca. 10 personen. De groep bestaat grotendeels uit recreatieve
bowlers en een kleine groep wedstrijdbowlers. Onze bowlers willen gewoon een gezellige
avond hebben, waar ze lekker kunnen bowlen onder het genot van een hapje en/of drankje
Ben jij op zoek naar:
- Een nieuwe uitdaging en een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie
En heb jij
- Affiniteit met de doelgroep
- Een enthousiast karakter
- En ben je wekelijks een paar uurtjes in de avond beschikbaar?
Dan is deze functie iets voor jou.
Wat hebben wij te bieden?
- Een onbetaalbare ervaring en een boeiende doelgroep
- Een goed vrijwilligersbeleid
- Scholingsmogelijkheden
- Een reis/onkostenvergoeding
Ben je naar aanleiding van bovenstaande enthousiast geworden? Kijk dan ook eens op onze website
www.stichtingdespringplank.nl. Heb je interesse of vragen, dan kan je mailen naar
info@stichtingdespringplank.nl of bellen naar 06-42239381 (na 17.00 uur).
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