Sporting Atletiekclub Neerpelt (SACN vzw) is een ambitieuze atletiekvereniging met meer dan 350
leden. Onze vereniging kent een lange historie en behoort tot de drie grootste atletiekverenigingen
van Limburg. Wedstrijdatletiek voor zowel jeugd als volwassenen heeft een prominente plaats
binnen onze vereniging.
Wij zoeken…..
Voor zowel onze kangoeroes, benjamins, pupillen als miniemen (van 5 tot 12 jaar) zijn wij op zoek
naar enthousiaste jeugdtrainers om het team van zestien jeugdtrainers te versterken. Je bent in
staat je enthousiasme over te brengen op onze jeugd en wil wekelijks één of meerdere trainingen
verzorgen.
De doelstelling voor onze jeugdtrainingen is dat er per training minimaal zes trainers aanwezig
moeten zijn. Onze trainingsdagen zijn woensdag en vrijdag, aanvang 18u einde 19u30.
Wij bieden…………….
Deelname in een enthousiast trainersteam en de mogelijkheid om gemotiveerde jeugdleden, op dit
moment een 150-tal, te trainen.
Wij bieden je een passende vrijwilligersvergoeding
(bv op jaarbasis voor één keer per week training te geven, minimaal 450 euro + kilometer
vergoeding van 0,20 euro/km, belastingvrij).
Naargelang je sportdiploma word de vergoeding naar boven toe aangepast .
(bv diploma Master specialisatie atletiek en/of trainer A atletiek ,op jaarbasis voor één keer per
week training te geven, minimaal 1125 euro + kilometer vergoeding van 0,20 euro/km,
belastingvrij).
En er is de mogelijkheid om aanvullende cursussen/opleiding te volgen, vergoed door SACN.
Een uitstekende locatie met alle faciliteiten voor de atletieksport.
Een trainingsstructuur die vast ligt en een leidraad is voor de te geven trainingen.
Interesse!?
Spreekt bovenstaande je aan? Reageer dan nu. Voor meer informatie of het tonen van je interesse,
mail naar Louis Geboers hoofd trainerscoördinator SACN, louisgeboers@hotmail.com.
Voor meer informatie over onze vereniging verwijzen wij je naar onze website www.sacn.be.
De bedoeling is dat je na een proef inloopperiode van een maand (waarbij je meeloopt met een
andere trainer) zelfstandig de trainingen gaat leiden.
Indien bovenstaande niet voor jou van toepassing is maar je kent andere mensen die ons voort
kunnen helpen, houden wij ons warm aanbevolen!
Misschien ben je wel bereid/bekwaam eens een gasttraining, in jouw specifieke discipline van
atletiek te komen geven!? Ook hiervoor houden wij ons warm aanbevolen.

