MVO de Siggels zoekt vrijwilligers voor verzorging trainingsmateriaal
Vanaf mei 2018 draait op sportpark de Siggels het maatschappelijke participatie project in
samenwerking met MVO de Siggels. Dit is bedoeld voor mensen uit Zwolle, en in het bijzonder
de wijk Zwolle Zuid. Hier wordt een plek geboden waar iedereen welkom is voor onderlinge
nieuwe contacten. Er is ruimte voor een kop koffie, goed gesprek en er worden mensen
begeleid richting deelname aan de maatschappij. In het bijzonder schenken wij aandacht
aan sport en bewegen. Een gediplomeerde trainer biedt verschillende activiteiten aan
waarmee mensen ‘in beweging’ worden gebracht. Naast het sporten zijn er ook
mogelijkheden om klussen uit voeren op het sportpark in samenwerking met de trainer. Niks is
verplicht, alles is vrijblijvend, iedereen is welkom voor een kop koffie.
Op sportpark de Siggels zoeken wij vrijwilligers voor de verzorging van trainingsmateriaal.
Taakbeschrijving:
Diverse onderhoudstaken die nodig zijn na het speelweekend om de accommodatie gereed
te maken voor de trainingsactiviteiten door de weeks en voorafgaand aan het weekend om
de accommodatie klaar te maken voor de wedstrijddag.
In de zomerstop worden de netten verwijderd om vandalisme te voorkomen.
Gedurende het seizoen wordt een overzicht gemaakt van de condities van de velden.
Taken:
➢
➢
➢
➢

Diverse trainingsmateriaal verzorgen en op orde houden/brengen
Goaltjes van het slot / op slot
Doelnetten ophangen, verwijderen en repareren
Velden controleren

Wie zoeken wij?
Ben jij beschikbaar op dinsdagochtend en/of donderdagochtend en spreken jou
bovenstaande taken aan? Neem dan vrijblijvend contact op met Marcus-Jan Schiere
(mj.schiere@sportservicezwolle.nl / 0646480690).
Wat bieden wij?
Wij bieden een veilig, gezellig leefklimaat met een gediplomeerde trainer die jou begeleidt
indien nodig. Uiteraard ben jij van harte welkom om mee te doen met de aangeboden
sportactiviteiten, deze zijn geheel gratis. Daarnaast is er altijd ruimte voor een kop koffie en
een goed gesprek. Wij zijn enthousiast jij ook?

