
 
 

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 (elke leeftijd en niveau) die graag wil bewegen. Daarnaast organiseert Flik-Flak 

wedstrijden, (sport)kampen, voorstellingen en andere evenementen. De stichting werkt samen 

met publieke partijen, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en medische - en arbeidsgerelateerde 

partners. 

Onze organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer, je werkt samen met zowel betaalde 

(externe) krachten als vrijwilligers. Wij hechten veel waarde aan eigen initiatief en goede 

onderlinge communicatie. Wij bieden een afwisselende parttime functie binnen een omgeving die 

steeds in beweging is. Vanwege het vertrek van onze huidige collega zijn wij op zoek naar een: 

 

MEDEWERKER INFOBALIE  

(16 uur per week) 

 

Doel van de functie 

Bij de Infobalie komen sporters, ouders van sporters, medewerkers, vrijwilligers en andere 

bezoekers van Flik-Flak met al hun vragen. Vragen worden telefonisch, per mail of mondeling 

gesteld aan de Infobalie. Samen met de rest van het team probeer je de gestelde vragen te 

beantwoorden. Jij neemt de telefoon op, ontvangt gasten, geeft informatie over de sportlessen, 

verkoopt kaartjes voor evenementen en voert administratieve taken uit. 

 

Taken en Verantwoordelijkheden 

• Telefoonbeantwoording 

• Bezetting van de Infobalie 

• Leerlingenadministratie bestaande uit o.a. het inschrijven van nieuwe sporters, uitschrijven 

van een leerling, doorstroom naar een andere lesgroep, communiceren van de groepsindeling 

of een wijziging in de lestijd en aantallen bijhouden 

• Leerlingenregistratie bestaande uit o.a. het checken van ingeleverde inschrijfformulieren, 

bijhouden en uitdraaien van presentielijsten, wachtlijsten in de gaten houden.  

• Archivering (en tijdige vernietiging van gegevens), het bestellen van kantoorartikelen etc. 

 

Profiel 

Onze nieuwe collega is een gezellige, open en loyale medewerker die betrokken is bij de club. 

Hij/zij heeft MBO+ werk- en denk niveau. Hij/zij heeft een servicegerichte instelling, goede 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, herkent belangrijke informatie in een informatierijke 

omgeving, is nauwkeurig en denkt vooruit. 

 

Aanbod 

Sportclub Flik-Flak biedt jou een ruime inwerkperiode en jouw collega’s gaan je helpen om snel 

succesvol te worden en zelfstandig te kunnen werken. Daarnaast heeft werken bij een sportclub 

zo zijn voordelen! 

 

Solliciteren 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, vind je het leuk om bij een sportclub aan de slag te gaan en 

herken je jezelf in bovengeschetste, dan nodigen we je van harte uit om te reageren! Mail je 

sollicitatiebrief, voorzien van CV naar: PenO@flik-flak.nl 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sandra Verhage, 

telefoonnummer (073) 611 12 70. 

 

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