Vrijwilliger zwemmen bij Samen-Spel
Als vrijwilliger bij Samen-Spel ben je het gezicht van de sportclub. Je bent verantwoordelijk voor de
orde, veiligheid en plezierbeleving van onze sporters. Je bent onderdeel van een groep vrijwilligers die
zich inzet voor het veilig bewegen en de plezierbeleving in het zwemmen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Voor het onderdeel zwemmen zijn we op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers, die goed contact weet te maken met onze doelgroep, en plezierbeleving en veiligheid
hoog in het vaandel hebben staan.
Elke zaterdag wordt er gezwommen in het zwembad It Derde Haad te Harlingen. Er wordt van 11.30
tot 12.15 uur gezwommen. We vragen van de vrijwilligers om van 11.15 uur tot 12.45 beschikbaar te
zijn in verband met het halen en brengen van de cliënten.
Wat doe je?
De volgende taken en werkzaamheden maken onderdeel uit van deze functie:
 Gastheerschap voor onze sporters.
 Borgen van veiligheid in het zwembad.
 Halen en brengen van onze sporters van en naar het begeleid wonen in Harlingen.
 Aan- en uitkleden van onze sporters, dit is onder begeleiding van de activiteitenbegeleider.
 Met de sporters mee het water in en hen begeleiden.
Wie ben je?
Als vrijwilliger voldoe je aan het volgende profiel:
 Je kunt overweg met verstandelijk beperkten.
 Je hebt hulpverlenend.
 Je houdt gemakkelijk het overzicht in het zwembad.
 Je beschikt over een VOG.
Voor aanvullende informatie kan je terecht bij Fabian Schurink, contactpersoon zwemmen,
emailadres: schurinkfabian@gmail.com.
Sportclub Samen-Spel
Samen-Spel is een sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking. Wij faciliteren sport- en
beweegactiviteiten. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de positieve gezondheid (Huber,
2011) van onze sporters. Sport en bewegen draagt niet alleen bij aan fitheid, het draagt bijvoorbeeld
ook bij aan sociale contacten, lekker in je vel zitten, levenslust en concentratie. Bij Samen-Spel
hanteren wij als uitgangspunt dat plezierbeleving voorop staat waarin ieder zijn eigen sportprestatie
kan leveren.
Solliciteren
Voel jij je aangesproken, raak jij enthousiast van onze doelgroep en de functie en pas jij in het
voorgestelde profiel? Stuur je sollicitatie naar corienvankampen@hotmail.com

