
 
 

VACATURE 
HBO Sport(gerelateerde) opleiding 

 

 

Organisatie-informatie 

Stichting Flik-Flak is één van de grootste gymnastiekclubs van Nederland. De sportclub biedt een 

veelzijdig, breed, laagdrempelig en eigentijds programma met gymnastiek en dans als basissport 

voor iedereen (alle leeftijden en prestatieniveaus) die graag wil bewegen. Daarnaast organiseert Flik-

Flak wedstrijden, (sport)kampen, voorstellingen en andere evenementen. Marktgericht werken, 

maatwerk en laagdrempeligheid vormen de basis van het concept van Stichting Flik-Flak. De stichting 

werkt daartoe samen met publieke partijen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en medische- en 

arbeidsgerelateerde partners.  

 

Onze organisatie kenmerkt zich door een informele en sportieve sfeer. De verschillende afdelingen 

verzorgen lessen en evenementen voor sporters van alle leeftijden en niveaus. Naast 

afdelingsactiviteiten zijn er ook cluboverstijgende evenementen.  

 

Flik-Flak is op zoek naar: 

 

 

  

 

  

 

 

Stageopdrachten 

Tijdens deze stage zul je je bezig houden met één hoofdopdracht, dit kan bijvoorbeeld te maken 

hebben met deelorgansiatie van het IAG Sportevent (www,iagsportevent.nl). Daarnaast kun je ook 

denken aan het mee opzetten en vormgeven van de afdeling fitsporten, alsmede het organiseren 

van de fittestdag. Een andere opdracht zou kunnen zijn de promotie van bijvoorveeld cheerleading 

of twirl in Nederland. In samenspraak wordt een passende hoofdopdracht uitgekozen, en worden 

daarnaast enkele losse kleine taken of werkzaamheden uitgezocht. Voor jouw studie (of afstuderen) 

kan daarnaast een onderzoek worden opgezet wat jij gaat uitvoeren.  

Als hoofdopdrachten kun je denken aan; Coach Congres, Fitsporten + Fittestdag, IAG International 

Tournament, Scholendag + Actieve workshops, Theatervoorstelling + Eindejaarsvoorstelling, 

Internationale Sportkampen, Promotie Cheerleading, Promotie Twirl. 

 

Profiel 

Voor deze vacature is Flik-Flak op zoek naar verschillende HBO studenten die het kader van 

hun opleiding op zoek zijn naar een stageplek. Jij bent leergierig, maar houdt ook zeker van 

het organiseren van activiteiten, zowel in de voorbereiding als de uitvoering. Als stagiair(e) 

neem jij liever initiatief dan dat je afwacht, lever je ene positieve bijdrage, kunnen we voor 

zowel organisatorische als uitvoerende taken bij je terecht en vind je het leuk om je voor de 

club en de sporters in te zetten. 

 

Solliciteren 

Lijkt het jou een uitdaging om je stage te lopen bij Stichting Flik-Flak? Mail dan zo snel 

mogelijk je sollicitatiebrief, inclusief motivatie en CV naar wendy@flik-flak.nl 

 

 

Voor meer informatie over Stichting Flik-Flak kun je terecht op www.flik-flak.nl 

 
HBO studenten van een Sport(gerelateerde) opleiding  


