
 
Vacature: Turntrain(st)er B-selectie Dames 

DOS ALPHEN AAN DEN RIJN 
 

DOS Alphen aan den Rijn is met ingang van het nieuwe seizoen 2018-2019 op 
zoek naar een hoofdtrain(st)er voor de B-selectie Dames! 

 

DOS Alphen aan den Rijn 
DOS Alphen aan den Rijn is een gymnastiekvereniging. Naast gymnastiek bieden wij ook 
dansen en freerunning aan. DOS bestaat al 85 jaar in Alphen aan den Rijn en is daarom ook 
echt een begrip in Alphen. 

  
Wie zoeken wij? 
Van de trainer wordt enige ervaring verwacht in het trainen van dames en meisjes. 
De dames in de groep zijn gemotiveerd. De B-selectie doet met wedstrijden mee tot de 3de 
divisie. De turners doen mee op wedstrijden in Nederland, maar ook internationale 
toernooien staan jaarlijks op het programma. Onze turners betreden zowel individueel als 
met een team het podium.  
Van de trainer wordt verwacht op de behoeftes en het niveau van de leden te kunnen 
aansluiten. Flexibiliteit en oog voor het individu in de groep zijn belangrijke vaardigheden 
voor de nieuwe trainer. De groep traint op drie keer in de week. Van de hoofdtrainer wordt 
verwacht dat deze bij iedere trainingsmoment aanwezig is. Tijdens de trainingsmomenten 
zijn meerdere trainers en assistentes aanwezig, de hoofdtrainer wordt dus ondersteund in de 
trainingen. Als hoofdtrainer maak jij een lesplan, afgestemd op het niveau. De hoofdtrainer 
communiceert het lesplan met de assistentes. 

 
Lessen 
De B-selectie traint op de volgende momenten: 

• Dinsdag 16.00-19.00 

• Vrijdag 17.15-18.15 

• Zaterdag 17.00-20.00 
 

Functievereisten 
• In het derde of vierde jaar van een sportopleiding. een diploma van een 

sportopleiding, een KNGU-licentie minimaal niveau 3 of in ieder geval bereid om een 
licentie te halen 

• Minimaal 18 jaar oud 

• Ervaring in het geven van training aan meisjes 

• Ervaring met het trainen van selectieturners is een pré 

• Enthousiast 

• Kan werken in teamverband 

• Is aanwezig bij de leiding- en bestuursvergaderingen 

• Snapt hoe het verenigingsleven werkt (vrijwillige inzet naast de betaalde uren) 
 

Wat bieden wij? 

• Een vergoeding naar ervaring en leeftijd 

• Reiskostenvergoeding 

• Een gezellig en enthousiast team van trainers 

 
 
 



Solliciteren? 
Lijkt het jou leuk om gemotiveerde turnsters les te geven die trainen op een hoog niveau? En 
geef jij met enthousiasme de meisjes les? Neem dan contact met ons op!  
Heb je nog vragen? Dan mag je ons uiteraard ook benaderen! 
Stuur een mailtje met jouw cv en een motivatiebrief naar: secretariaat@dos-alphen.nl 


