September 2021

Ben je 18+, zoek je een sportieve bijbaan
en wil je training geven in de wijk?
Dan is HC Delfshaven op zoek naar jou!
SPORTIEVE BIJBAAN

•

•
•

Vind je het leuk om hockeyles te geven aan beginnende hockeyers
en vind je het net als wij belangrijk dat meer kinderen uit de wijk
Delfshaven gaan sporten? Dan heeft HC Delfshaven een mooie
bijbaan voor jou!
HC Delfshaven wil meer trainingen aanbieden in de wijk: op scholen
(schoolsportvereniging) en op pleintjes en speeltuinen in de wijk.
HC Delfshaven wil hiervoor een vaste programmering in de wijk
opzetten en zoekt trainers die deze training willen verzorgen.
WIE WE ZOEKEN

•
•
•

•

We zoeken enthousiaste hockeyers (18+) met hockey-ervaring. Je
hoeft niet de beste hockeyer van de wereld te zijn, maar basishockeyskills zijn wel gewenst.
Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om training aan
kinderen te geven. Een pedagogische achtergrond is niet vereist,
daar kunnen we je bij ondersteunen.
We zoeken trainers die zich voor vaste tijdstippen in de week willen
committeren dit seizoen. Daarbij denken we aan enkele uren in de
middag. Schoolsportverenigingen geven bijvoorbeeld veelal les
tussen 16:00 en 18:00.
Trainers die zich als duo willen melden, zodat je elkaar kunt
vervangen bij afwezigheid, zijn ook welkom. Daarbij streven we wel
naar vaste duo’s, zodat zoveel mogelijk dezelfde mensen voor
dezelfde groep staan.

WAT WE BIEDEN

•

Als je je committeert voor dit seizoen, bieden we je een mooie
vergoeding. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op
en we vertellen je er meer over.
INTERESSE?

•
•

Heb jij enkele uren in de week beschikbaar en vind je het leuk om te
werken aan hockeyskills in de wijk? Dan zoeken we jou!
Neem contact op met een van de volgende personen, dan gaan we
graag met je in gesprek over de mogelijkheden:
•
•
•

Marc Knoet - Bestuurslid Kantine & Activiteiten:
kantine@hcdelfshaven.nl
Eline de Jong - Bestuurslid Senioren: senioren@hcdelfshaven.nl
Ivo Otten - Voorzitter: voorzitter@hcdelfshaven.nl

