
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?  

OJC is een leuke en gezellige turnvereniging die dagelijks lessen verzorgt in de permanent 

ingerichte turnhal De Hazelaar in Rosmalen. Er wordt lesgegeven aan circa 200 kinderen en 

volwassenen, op verschillende niveaus, van beginner tot wedstrijd turnen, aan meisjes en 

dames. De vaak jonge kinderen (tot 12 jaar) trainen op dinsdag, donderdag, vrijdagmiddag 

en zaterdagochtend. Iedere groep wordt getraind door zijn eigen (junior) trainers en hun 

assistenten.  

 

Wat ga je doen? 

Je houdt overzicht over de groepen met hun trainers en assistenten. Je zorgt dat er altijd 

voldoende leiding is in de zaal en fungeert als vraagbaak voor de trainers en hun assistenten. 

Je zorgt voor een goede sfeer en binding onderling van het trainersteam.  

Je organiseert - samen  met  trainers en assistenten - activiteiten zoals bijv. 

Pietengym, Paastoernooi, diploma-turnen, clubkampioenschappen. We zien graag dat je een 

bijdrage levert aan het succesvol uitrollen van de Grote Club Actie.  

Het contact met ouders als eerste aanspreekpunt is eveneens een taak voor de coördinator. 

Je hebt overzicht over de groepen: aantal kinderen in een les, aan-/afwezigheid van kinderen 

en hebt regelmatig overleg met de ledenadministratie. Belangrijk: Je lost zelf eventuele 

‘problemen’ op en je koppelt op hoofdlijnen terug aan het bestuur. Tenslotte stel je samen 

met bestuur aan het eind van het seizoen het rooster op voor de lessen in het nieuwe 

seizoen. 

Wat breng je mee? 

• Je bent enthousiast, flexibel, positief ingesteld en denkt oplossingsgericht; 

• Je bent bij voorkeur 3 keer per week aanwezig in De Hazelaar (in ieder geval 

zaterdagmorgen); 

• Je bent minimaal 18 jaar en hebt Mbo-niveau; 

• Didactische kennis is een pre; 

• Kennis van gymnastiek en turnen is een pré; 

• Woonachtig in Rosmalen is een pré; 

• Oog en begrip voor de aard/omvang van een vereniging. 

Ben jij onze coördinator ? 



Wat bieden wij? 

• Zelfstandigheid. Initiatief wordt op prijs gesteld; 

• De financiële vergoeding is afhankelijk van leeftijd en kennisniveau; 

• Bespreekbaar is een vergoeding die valt binnen de ruimte die de 

vrijwilligersvergoeding biedt. Maar een ZZP-tarief is ook bespreekbaar. 

 

Interesse? 

Wil je meer weten, ben je geïnteresseerd of weet je iemand die geschikt en beschikbaar is, 

neem dan contact op met Mayke Klerken (verenigingscoördinator) via vc@ojcturnen.nl of 

06-48476246.  

 

Bezoekadres: 

T.M. Kortenhorstlaan 6 

5244 GD  Rosmalen 


