Ben jij de nieuwe turntrain(st)er van onze jongens/heren?
Turn4u is dé wedstrijd-turnvereniging van Utrecht en heeft een duidelijke missie: de
turnsport in Utrecht naar een hoger plan tillen. Turn4u is opgericht in 2010 en bestaat
inmiddels uit ongeveer 350 leden die deelnemen aan wedstrijdsport op diverse
niveaus. De afgelopen jaren heeft dit geleid tot diverse kampioenen van Nederland.
Turn4u verzorgt haar trainingen in de prachtig ingerichte turnhal Welgelegen.
Onze heren (jong talenten t/m senioren) trainen en doen mee aan wedstrijden op
het niveau van de 3e, 2e, 1e en eredivisie. Voor deze talentvolle groep turners
zijn wij op zoek naar een ervaren, enthousiaste turntrain(st)er met licentie niveau
4 en is er tevens ruimte voor train(st)ers met een niveau 3 licentie.
Wij zoeken train(st)ers die:
•

in het bezit zijn van een geldige licentie niveau 4 turnen heren of niveau 3
licentie;

•

bekend zijn met het Nationale Turn Systeem oefenstof en de leerlijnen van de
KNGU;

•

liefst met ervaring in het geven van trainingen en begeleiden op wedstrijden;

•

training kunnen geven op alle heren-toestellen;

•

bekend zijn met Veilig Sportklimaat en het handelen daarnaar;

•

zich willen inzetten voor een Turn4u verenigings-cultuur waarin turners met
plezier kunnen trainen naar hun eigen top.

Wat wij bieden:
•

een uitgebreid aanbod aan trainings-uren. Onze heren hebben
trainingsmomenten op alle dagen van de week. We zijn flexibel in het aantal
toe te delen uren en gaan hierover graag gezamenlijk met jou in gesprek;

•

loopbaanbegeleiding in samenwerking met de KNGU;

•

mogelijkheid tot het lopen van stages bij de nationale selecties;

•

werken in een zeer goed uitgeruste turnhal;

•

de mogelijkheid om bij te dragen aan het verder ontwikkelen en versterken
van de Turn4u-jongens/herenselectie;

•

een gezellige en ambitieuze vereniging en de mogelijkheid om met het bestuur
een gezamenlijke visie op te bouwen, te organiseren en uit te voeren.

Interesse? Wij horen het graag! Je kunt contact opnemen door een mail te sturen
naar bestuur@turn4u.nl of te bellen met Peter Jonker (06-29106749) of Albert van
Beek (06-10119680).
Meer informatie over de vereniging vind je op www.turn4u.nl.

