
 

Vacature TRAINER(s) ZcHaren 

Heb jij affiniteit met zwemmen en vind je het leuk om met verschillende zwemgroepen te werken, 
begeleiden en of trainen …..? Dan zijn wij op zoek naar jou!!! 
 
Wij zijn Zwemclub Haren (ZcHaren) en zwemmen in het zwembad Scharlakenhof te Haren. 
We hebben een enthousiaste vrijwilligers club, maar missen voor komend zwemjaar (een) 
gemotiveerde trainer(s) en of begeleider(s). 
We zwemmen van maandag- tot en met donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur. 
We hebben een wedstrijdclub, een kweekvijver (dit zijn jeugdzwemmers die willen doorstromen 
naar wedstrijdzwemmen), een groep fanatieke recreatie zwemmers, een groep recreatie 
zwemmers die het gewoon fijn vinden om hun baantjes te zwemmen en een club die de Paranhas 
heet en waar (jong) volwassenen met een beperking zwemmen. 
 
Voor de groeiende wedstrijdgroep zoeken we een trainer die toch wel enige kennis heeft van 
zwemslagen en wedstrijden. Je bent bereid om op onze kosten een trainersdiploma te halen. 
 
Voor de recreanten zoeken we een enthousiast iemand die het leuk vindt om mensen te 
stimuleren en toezicht kan en durft te houden. Hiervoor vragen we minimaal BHV (of bereid bent 
deze te halen). Als jij je verder wilt ontwikkelen als trainer is er de mogelijkheid om hiervoor op 
onze kosten een diploma te halen. 
 
Wat bieden we jou? 

• Een vrijwilligersvergoeding op grond van de belastingnormen, 

• Reiskosten vergoeding van 0,19 cent per kilometer (ook als je op de fiets komt), 

• Een gezellige zwemvereniging die nog steeds groeiende is, 

• Actieve bestuursleden,  

• Goede begeleiding, 

• Mogelijkheden om door te groeien. 
 
We verwachten van jou enthousiasme en een positieve instelling om samen te kunnen werken 
met de overige trainers. Je bent bereid één of meerdere avonden per week training te geven en bij 
ziekte te willen invallen bij andere groepen. 
 
Ben je enthousiast geworden en lijkt het je wat, stuur zo snel mogelijk een gemotiveerde brief en 
je persoonsgegevens naar: penningmeesterzcharen@gmail.com  
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Elly Diemer 06-50506817. 
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