
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 op verschillende niveaus, 
van beginner tot wedstrijd turnen, aan meisjes en dames. Om ons lesaanbod op kwalitatief 
peil te houden en uit te breiden zoeken we trainers voor onze recreantengroepen. 
 
Wat ga je doen? 
Je geeft samen met een groep assistenten les aan een kleutergroep en/of recreanten-
groepen meisjes turnen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 
Concreet zoeken wij enthousiaste trainers voor recreantengroepen op de volgende dagen:  
Dinsdag: 16:30 – 20:30 uur recreanten meisjes  
Donderdag: 16:30 – 17:30 uur recreanten meisjes 
Vrijdag:  15:30 – 16:30 uur kleuters 
Zaterdag: 09:00 – 12:00 uur recreanten meisjes 
 
Wat breng je mee? 

 Je bent in bezit van een ALO of CIOS-diploma of een licentie van de KNGU-niveau 3 of 4 
turnen dames. Of je bent in opleiding hiervoor; 

 Je bent enthousiast en hebt affiniteit met de turnsport; 

 Je biedt een duidelijke structuur en weet op een positieve manier de turnsters te 
motiveren;  

 Je bent een aanspreekpunt voor de ouders en je voelt je het visitekaartje van jouw 
training. 

 
Wat bieden wij? 
Je wordt onderdeel van een enthousiast team. Je krijgt een financiële vergoeding gebaseerd 
op je kennis en ervaring. Wij waarderen het als je initiatief neemt en ondernemerschap 
toont. Voordat je start vragen wij een verklaring omtrent gedrag. 
 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mayke Klerken (verenigingscoördinator) 
via vc@ojcturnen.nl of 06-48476246.  
Ben jij de trainer of trainster die we zoeken? Mail dan uiterlijk 1 juli 2020 naar Mayke 
Klerken: vc@ojcturnen.nl. Heb je interesse maar voldoe je niet aan de vereisten? Neem dan 
toch contact op! Wij bieden ook opleidingsmogelijkheden. 

Lesgevers/trainers gezocht! 

Bezoekadres: 

T.M. Kortenhorstlaan 6 

5244 GD  Rosmalen 
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