
 

Vacature TRAINER ZcHaren 

Door aanstaand vertrek van één van onze trainers is zwemclub Haren 

(ZcHaren) op zoek naar een nieuwe trainer m/v. 

ZcHaren zoekt iemand met (enige) ervaring op gebied van wedstrijdtraining 

voor met name jeugdige zwemmers in de leeftijd tussen ca. 8 en 16 jaar. Ons 

streven is erop gericht meer jeugd te trainen voor wedstrijdzwemmen. Eén 

van onze huidige trainers is bezig met een "kweekvijver" voor de jongste 

zwemmers met potentie voor wedstrijdzwemmen. 

ZcHaren heeft de mogelijkheid in zwembad Scharlakenhof te Haren 
wedstrijdtraining te geven op maandagen en woensdagen tussen 18.30 - 
20.00 uur en op de zondagen tussen 17.00 - 18.00 uur. Op de dinsdag- en 
donderdagavonden wordt hoofdzakelijk op recreatief niveau training gegeven 
aan zwemmers. Voor zwemmers met een lichamelijk handicap zijn deze 
avonden ook ingepland. 

Wij bieden trainers: 

- Een bestaand enthousiast team van 7 vrijwillige trainers en 

recreatieve begeleiders. 

- Een gezellige vereniging van ca. 100 leden in alle leeftijdklassen, 

waarvan 84 actief zwemmend. Er zijn nu ca. 10 zwemmers die 

meedoen aan wedstrijdzwemmen. 

- Een goed geleide vereniging door actieve bestuursleden en een 

technische commissie. 

- Een vrijwiliggersvergoeding op grond van de belastingnormen. 

- Mogelijkheden voor het verkrijgen van de nodige certificaten op 

gebied van BHV en  EHBO. 

ZcHaren verwacht van een trainer m/v een goede en enthousiaste omgang 

met (jeugdige) zwemmers. Kunnen samenwerken met de overige trainers. 

Bereidt is op één of meerdere dagen per week training te geven. 

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Edwin Dekker (06 

23491741) of Jacqueline Nannenberg, huidige trainers. Te bereiken via e-

mail tczcharen@gmail.com 

mailto:tczcharen@gmail.com


Mocht je een serieuze kandidaat zijn, dan volgt een kennismakingsgesprek 

met een bestuurslid (leden) en trainer(s). Een verklaring van goed gedrag 

wordt gevraagd. De uiteindelijk beslissing over het aannemen en de 

voorwaarden zal door het bestuur plaatsvinden. Laat je interesse blijken via 

e-mail secretariaatzcharen@gmail.com aan Hans Buis en/of Armand van 

Velden. 
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