
 
                                        

VACATURE 
 
 

Organisatie-informatie  

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

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

voor iedereen (elke leeftijd en niveau) die graag wil bewegen.  

 

Onze organisatie kenmerkt zich door een informele en sportieve sfeer. Binnen de verschillende 

afdelingen zijn er lessen voor alle leeftijden en niveaus. De lessen worden gegeven in de Flik-Flak Hal; 

een state-of-the-art accommodatie waarin ruim dertig disciplines, zowel breedte- als topsport, hun plek 

vinden. Elke discipline heeft een eigen zaal, die speciaal is ingericht voor de betreffende discipline.  

Zo kan er optimaal worden toegewerkt naar sportieve ontwikkeling, demonstraties, voorstellingen en 

wedstrijden.  

 

Flik-Flak is op zoek naar: 

   

 

 LEERLINGEN MIDDELBARE SCHOOL  

 

* MAATSCHAPPEIJKE STAGE *  

 

VOOR MINIMAAL 1 TOT 2 UUR PER WEEK  

(over een periode van minimaal een half jaar in een sportseizoen)  

 

 
   Stage-opdrachten  

Als maatschappelijke stagiair(e) maak je deel uit van een team van docenten en assistenten. Je 

assisteert onze docenten van de afdeling Toestelturnen, (trampoline)Springen of Dans. Samen zorgen 

jullie voor leuke en uitdagende sportlessen aan jonge kinderen vanaf 2 jaar.  

Naast het assisteren tijdens de sportlessen, help je ook bij de organisatie van verschillende 

evenementen binnen de club. 

 
Profiel  

Voor deze vacature is Flik-Flak op zoek naar enthousiaste scholieren die in het kader van hun 

maatschappelijke stage op zoek zijn naar een stageplaats. Als stagiair(e) neem jij liever initiatief dan 

dat je afwacht, lever je een positieve bijdrage, draag je binnen het team bij aan een gezamenlijk 

eindresultaat en vind je het leuk om je voor de club en de sporters in te zetten.  

 

Lestijden  

De lessen vinden plaats op alle dagen van de week, zowel tijdens als na schooltijd. Een overzicht van 

het lesprogramma is te vinden op www.flik-flak.nl [menu: Lesroosters].  

 

Solliciteren  

Lijkt het jou leuk om stage te lopen bij Stichting Flik-Flak? Mail dan het ingevulde sollicitatieformulier 

naar: PenO@flik-flak.nl 

 

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

 

mailto:PenO@flik-flak.nl

