
 

 

Vacature vrijwilliger CTZ (Commissie Technische Zaken) 

- Coördinator Reuzepanda’s en de Kangoeroe Klup 

De Kangoeroe Klup is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond en is bedoeld voor 
de jongste jeugd (vanaf 3 jaar). Deze kinderen maken tijdens de trainingen spelenderwijs kennis met 
spelen en bewegen in groepsverband.  
 
De Reuzepanda’s is een aansluiting op de Kangoeroe Klup voor kinderen vanaf 5 jaar t/m 7 jaar. Bij de 
Reuzenpanda’s beoefenen de kinderen verschillende sporten zoals o.a. voetbal, hockey, bewegen op 
muziek, korfbal, volleybal etc. 
 
Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan ervaren hoe leuk sporten is. Daarnaast is sporten ook 
nog eens gezond voor de groei van lichaam en geest. 
 
Wij zoeken 
Affiniteit met korfbal? Nee, juist mensen zonder korfbalervaring kunnen in deze positie in hun (vrije) 
tijd hun steentje bijdragen om deze jeugd en de ouders/verzorgers kennis te laten maken met spel 
en bewegen binnen SCO/MOTIP DUPLI. Jij bent de persoon die het leuk vindt om ouders, kids en 
(toekomstige) trainers enthousiast te maken voor trainingen bij de Reuzenpanda’s en Kangoeroes. Je 
hebt een luisterend oor,  durft initiatief te nemen en je neemt graag verantwoordelijkheden op je. 
 
Wat ga je doen? 

 Je bent aanspreekpunt voor ouders van deze groepen.  

 Contact onderhouden met de trainers van de Reuzenpanda’s (RP) & KangoeroeKlup (KK) 

 Opstellen van een planning voor de trainers  

 Regelen van assistentie (hulp vanuit de A,B en C jeugd) bij de trainingen van de KK 

 Contact met commissie ledenwerving over nieuwe aanmeldingen en afmeldingen 

 Organiseren vriendjes en vriendinnetjes trainingen in overleg met de trainers en commissie 
ledenwerving. 

 Organiseren activiteiten in overleg met activiteitencommissie, bv o.a. Pietentraining,  
spelen bij Monkey  Town 

 Evt. het organiseren van een kangoeroe-evenement voor alle kangoeroes uit de regio.  

 Eventueel aanschaf van nieuw spelmateriaal 

 Beheer map met belangrijke gegevens en lesstof voor de trainingen 

 Coördinatie sleutelbeheer van de Striepe (locatie trainingsmomenten) 

 
Hoeveel tijd het je gaat kosten? 
Wekelijks zal het ongeveer een half uur in beslag nemen. Samen met een vijftal leden van de 
Commissie Technische Zaken (CTZ) heb je 1x in de 6 weken een vergadering van ±2 uren. Verder gaat 
contact per mail of WhatsApp. Je bent vrij om de nodige taken uit te voeren wanneer het jou past.  
 
Nieuwsgierig geworden naar deze functie? En wil jij graag je en lijkt het je leuk om de jongste jeugd 

kennis te laten maken met spel en plezier binnen SCO/MOTIP DUPLI? Stuur dan een mail naar 

e.frieswijk@nl.motipdupli.com of bel 06 – 51730515 (Evert Frieswijk).  
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