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T. 02/507 88 22
E. gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be

Vrijwilligersprofielen
Gezinssport Vlaanderen
Als actieve vzw met een werking op verschillende vlakken zoals sportclubwerking, sportvakanties,
kadervorming en evenementen doen wij sinds jaar en dag beroep op enthousiaste en gemotiveerde
vrijwilligers.
Hieronder vind je een overzichtje van de mogelijkheden binnen Gezinssport Vlaanderen. Voel je je
aangesproken voor één of ander profiel en voldoe je aan de voorwaarden, stel je dan zeker kandidaat
via het online invulformulier.
Voor elke Gezinssport Vlaanderen-vrijwilliger organiseren we jaarlijks enkele trefmomenten met de
nodige ruimte voor ontmoeting, kennismaking, ideeën, overleg én ontspanning. Je kan er gratis aan
deelnemen! Van harte welkom!

1. Profielen Clubwerking
Clubmonitor
a. Taken


Als clubmonitor zorg je voor een sportief aanbod dat aangepast is aan de leeftijd van de
deelnemers.



Je lessen zijn laagdrempelig en je betrekt alle deelnemers ongeacht hun sportieve
mogelijkheden.



Je werkt nauw samen met de plaatselijke clubverantwoordelijke.



Je engageert je voor een vooraf afgesproken periode (10 lessen, een gans jaar …) en komt dit
engagement ook stipt na.

b. Voorwaarden
Je wil graag kleuters, kinderen, tieners, volwassenen, senioren, gezinnen … begeleiden in hun sportieve
activiteiten in clubverband. Je hebt al een pedagogische achtergrond of ervaring, en bent bereid je
verder te bekwamen in de betreffende sporttak(ken) door bvb. een opleiding van de Vlaamse
Trainersschool (VTS) te volgen. Gediplomeerden Lichamelijke opvoeding of VTS hebben een streepje
voor. Zij combineren immers een pedagogische en sporttechnische bekwaamheid

c. Voordelen
De sportclub maakt je lid van Gezinssport Vlaanderen, wat inhoudt dat je een persoonlijke lidkaart
ontvangt, verzekerd bent voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid en
driemaandelijks een sporttechnische bijdrage ontvangt.
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Je wordt regelmatig op de hoogte gehouden van allerlei opleidingen, bijscholingen, projecten … Om
een idee te krijgen van de veelheid aan sporttakken die de clubs aanbieden kan je eens gaan kijken op
onze clubs.
Kostenvergoeding in overleg met de sportclub.

Clubverantwoordelijke
a. Taken
Je maakt de jaarlijkse planning op, regelt de sportinfrastructuur, voert promotie en coördineert de
inschrijvingen. Je bent aanspreekpunt voor zowel de leden als de monitoren. Je werkt samen met de
plaatselijke Gezinsbond en omringt je met medebestuursleden om taken zoals ledenadministratie,
financiën, drukwerk … te verdelen.

b. Voorwaarden
Je bent gebeten door de sport-voor-allen-idee en je wil recreatieve sportactiviteiten organiseren voor
kleuters, jeugd, volwassenen, senioren of voor het ganse gezin! Je registreert je als
clubverantwoordelijke bij Gezinssport Vlaanderen en sluit met je clubleden aan bij onze federatie.

c. Voordelen
Je bent gratis verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Bij onze dienst clubwerking kan je terecht voor alle vragen omtrent verzekering, ledenlijsten, sport- en
promotiemateriaal, monitorenlijsten… Heel wat informatie hierover vind je op de afgeschermde
ledenapplicatie onder info clubbestuur (toegankelijk mits login)
Met onze sporttechnische medewerkers kan je een afspraak maken om ter plaatse nadere informatie
te komen geven over alle aspecten van de sportclubwerking in Antwerpen, Brabant, Limburg, OostVlaanderen en West-Vlaanderen.
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2. Profielen Sportvakanties
Kampleider binnenlandse sportvakanties (internaat)
a. Taken
Je bent de spil en bezieler van de sportvakantie. Je kan het monitorenteam motiveren, regelt de
dagindeling, maakt afspraken met de kampplaats, beheert het kampdossier (voorbereiding, lijsten,
enz.). Je bent de spreekbuis naar deelnemers en zorgt voor nevenactiviteiten. Kortom: heb je veel
verantwoordelijkheidszin, ben je een organisatietalent en kan je bovendien nog wat animeren, dan is
dit de geknipte job voor jou!

b. Voorwaarden
Bij voorkeur pedagogisch diploma of ervaring vereist.

c. Voordelen


Gezinssport Vlaanderen brieft je vooraf met een draaiboek.



Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.



Je ontvangt een medewerkers-t-shirt.



Je verblijf (overnachtingen en maaltijden) worden vergoed door Gezinssport Vlaanderen.

Sportmonitor binnenlandse sportvakanties (internaat)
a. Taken
Je opdracht is spel- en bewegingsvormen aan te bieden aangepast aan de leeftijdsgroep (50 plus,
grootouders & kleinkinderen of gezinnen).

b. Voorwaarden
Je bent minimum geslaagd voor alle vakken en stages van het 2de jaar bachelor L.O. ,
bewegingsanimator VTS of animator in het jeugdwerk.

c. Voordelen


Gezinssport Vlaanderen brieft je vooraf met een draaiboek.



Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Je ontvangt een medewekers-t-shirt.



Je verblijf (overnachtingen en maaltijden) worden vergoed door Gezinssport Vlaanderen.



Je kan gratis deelnemen aan onze sportieve monitoren-trefdagen.
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Stagiair sportvakanties
a. Taken
Je vervult een begeleidingsopdracht, steeds in samenwerking met een andere monitor of de
kampleider.

b. Voorwaarden
Je bent eerste of tweedejaarsstudent L.O. met een stage-opdracht

c. Voordelen


Gezinssport Vlaanderen brieft je vooraf met een draaiboek.



Je ontvangt een medewerkers-t-shirt.



Je verblijf (overnachtingen en maaltijden) worden vergoed door Gezinssport Vlaanderen.



Je kan gratis deelnemen aan onze sportieve monitoren-trefdagen.

Begeleider buitenlandse sportvakanties zomer
a. Taken
Er is een beperkt aanbod van buitenlandse sportvakanties tijdens de zomer. De begeleiding ligt
hoofdzakelijk op het vlak van kampleiding, vermits er samengewerkt wordt met externe organisaties
voor het sporttechnische gedeelte.

b. Voorwaarden
Ervaring in het begeleiden van groepen is wenselijk. Bij voorkeur kennis van de omgeving.

c. Voordelen


Je wordt vooraf gebrieft via een draaiboek.



GRATIS verblijf en busvervoer



Je ontvangt een vrijwilligerscontract met kostenvergoeding.
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Begeleider buitenlandse sportvakanties winter
a. Taken


Je zorgt ervoor dat de reis, het verblijf en het skiën, langlaufen, snowboarden of het wandelen
naar eenieders voldoening verlopen, o.a. uitlening materiaal, skipassen, kamerindeling…



Je treedt op als ambassadeur van de Gezinssport Vlaanderen. Met tact en kennis van zaken los
je eventuele problemen op.



Je vervult een coördinatiefunctie t.o.v. de contactpersonen in het buitenland.



Je begeleidt met kennis van zaken de slachtoffers van skiongevallen.



De hoofdbegeleider heeft de algemene leiding van de wintersportvakantie.



De medebegeleider assisteert de HB in al zijn taken, bespreekt met de HB het animatieplan
en assisteert of leidt de avondanimatie

b. Voorwaarden
Ervaring in het begeleiden van groepen is wenselijk. Bij voorkeur kennis van de omgeving en
wintersport.

c. Voordelen


Je wordt vooraf gebrieft op de voorbereidingsvergadering voor begeleiders en via een
draaiboek.



GRATIS verblijf, materiaal, skipas, busvervoer



Je ontvangt een vrijwilligerscontract met kostenvergoeding.

Ski- en snowboardmonitor (internaat)
a. Taken
Je geeft 4 à 5 uren ski-/snowboardles per dag aan beginnelingen, half-gevorderden of gevorderden.

b. Voorwaarden
Je bent minimum 2de jaar bachelor L.O. met voldoende ski- of snowboardervaring of initiator
ski of snowboard VTS.

c. Voordelen


Je ontvangt een vrijwilligerscontract met onkostenvergoeding.



Gezinssport Vlaanderen brieft je vooraf met een draaiboek.



GRATIS verblijf in volpension, materiaal, skipas, busvervoer
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Monitor sneeuwgewenning (internaat)
a. Taken
Je leert kinderen tussen 4 en 6 jaar hun eerste stappen zetten in het skiën, maar je begeleidt of
animeert ook de kinderen met spelen in de sneeuw of desgevallend binnenshuis.

b. Voorwaarden
Je kan zelf heel goed skiën en hebt een pedagogische opleiding. Je volgt wenselijk onze eigen
bijscholing.

c. Voordelen


Gezinssport Vlaanderen brieft je vooraf met een draaiboek



GRATIS verblijf in volpension, materiaal, skipas, busvervoer



Je ontvangt een vrijwilligerscontract met kostenvergoeding.
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3. Profielen Opleidingen
Docent aspirant-initiator zwemmen Gezinssport Vlaanderen/VTS
a. Taken
Je geeft 8 uur theorie en 8 uur praktijk watergewenning in samenwerking met een club, aangesloten
bij Gezinssport Vlaanderen;

b. Voorwaarden
Je bent minimaal bachelor L.O. of Trainer B in het zwemmen en je hebt ervaring in de zwemwereld.
Ben je nog niet erkend als docent, dien je zelf een gemotiveerde aanvraag daarvoor te doen bij VTS.

c. Voordelen


De cursusverantwoordelijke van Gezinssport Vlaanderen ondersteunt je organisatorisch en
logistiek.



Je krijgt een verloning naar diploma volgens Sport Vlaanderen-barema via een
tewerkstellingscontract.

4. Profielen Evenementen
Monitor sportieve evenementen
(sportdagen, sport- en spelnamiddagen, sportieve ontbijten …):
a. Taken
Je begeleidt de doelgroep (kleuter, jeugd, volwassenen, senioren, gezinnen …) met aangepaste
recreatieve sportactiviteiten op maat van de doelgroep.

b. Voorwaarden
Je bent bewegingsanimator, minimum. 2e jaar bachelor L.O. of initiator in de betreffende sporttak.

c. Voordelen


De organisator of de sporttechnische medewerker van Gezinssport Vlaanderen zorgt voor de
nodige informatie (locatie, doelgroep, inhoud van de activiteit) en voor het nodige
sportmateriaal.



Je bent tijdens de activiteit gratis verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.



In overleg met de organisator of de sporttechnische medewerker van Gezinssport Vlaanderen
ontvang je een vrijwilligerscontract, vrijwilligersvergoeding en verplaatsingskosten.
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Bewegingscoach Gezinssport Vlaanderen
a. Taken
Op onze Beweeg Je Fit-sessies zorg je voor de sportieve animatie van de deelnemers aan "Sportieve
Ontbijten". De ontbijten gaan meestal in het weekend door.

b. Voorwaarden
Je bent student of afgestudeerde L.O., kinesist of hebt een VTS-diploma (bvb. Bewegingsanimator). Je
volgt bij voorkeur de bijscholing 'Bewegingscoach'.

c. Voordelen


Je wordt vooraf gebrieft op een persoonlijk informatiemoment. Je bent tijdens de activiteit
gratis verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.



In overleg met de organisator of de sporttechnische medewerker van Gezinssport Vlaanderen
ontvang je een vrijwilligerscontract, vrijwilligersvergoeding en verplaatsingskosten.

5. Profielen federatiewerking Gezinssport Vlaanderen
Beleidsmedewerker Gezinssport Vlaanderen
a. Taken
Je denkt mee over het beleid van Gezinssport Vlaanderen en hebt daar ook inspraak in via de
vergaderingen van de Algemene Vergadering ( 2 à 3 per jaar)en de raad van Bestuur (een zestal per
jaar). Een betrokkenheid bij en eventuele medewerking aan provinciale en nationale evenementen, de
binnen- en buitenlandse sportvakanties … wordt van je verwacht.

b. Voorwaarden
Lid zijn van Gezinssport Vlaanderen via een sportclub. Bij voorkeur actief als clubverantwoordelijke.

c. voordelen


Je wordt inhoudelijk en logistiek ondersteund door de administratieve en inhoudelijke
medewerkers.



Je ontvangt een vergoeding voor alle verplaatsingen die het mandaat met zich meebrengt.

Bij een nieuwe verkiezingsoproep worden de leden en/of bestuursleden uitgenodigd zich kandidaat te
stellen via een mailing en de website van Gezinssport Vlaanderen.

