
Gymnastiek Vereniging Lombardijen
zoekt (Assistent) Trainers M/V

Voor onze recreatie- en selectiegroepen

Wie wij zijn:

Gymnastiek Vereniging Lombardijen is 
opgericht op 4 mei 1962 en heet in de 
volksmond ook “GVL Rotterdam”.

Kinderen en ouders voelen zich betrokken bij 
de club. Leden, ouders, vrijwilligers en bestuur 
zetten zich in om GVL een vereniging te laten 
zijn, waar Rotterdam trots op kan zijn. Turnen 
is natuurlijk nog leuker in een gezellige sfeer 
met enthousiaste en gemotiveerde leiding, die 
weet hoe je met kinderen om moet gaan.

Monique en Suzanne zijn onze gediplomeerde 
niveau 3 trainers. Zij geven les aan de 3e, 4e, 5e

divisie en recreatie groepen. De trainers 
worden geassisteerd door Lidian,  Elisza, JØrdis, 
Gitta, Britt, Ilyana, Qiara en Nina. 

Discipline: Recreatie meisjes
Wanneer: zaterdag van 10:00 uur – 13:00 uur 
(m.u.v. de schoolvakanties)
Leeftijdsgroep: onderbouw en middenbouw
Locatie: Gymzaal Molièreweg, Rotterdam Zuid

Discipline: Selectie meisjes 3e, 4e en 5e divisie
Wanneer: vrijdag van 18:30 uur – 20:30 uur
(m.u.v. de schoolvakanties)
Leeftijdsgroep: onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Locatie: Gymzaal Molièreweg, Rotterdam Zuid

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn trots op onze trainers en assistenten en gaan voor een langdurige relatie. Bij ons
draait het niet alleen om lesgeven, maar ook om binding. We gaan bijvoorbeeld regelmatig
met ons team eten en organiseren activiteiten voor onze leden, ouders en vrijwilligers.

Voor Gymnastiekvereniging Lombardijen is de combinatie tussen turnplezier, een goede
sfeer en samenwerken het allerbelangrijkste. Naast een uitstekende trainersbegeleiding,
bieden wij jou ook de mogelijkheid om te ontwikkelen tot een zelfstandig (assistent) trainer
door middel van het volgen van opleidingen en bijscholingen. Daarnaast is het altijd
mogelijk om meer uren les te geven. Wij gaan graag met jou in gesprek over de hoogte van
de vrijwilligersvergoeding.

Wil je meer van ons weten en de sfeer komen proeven?
Stuur dan je cv naar info@gvlombardijen.nl en maak een afspraak om langs te komen in
onze gymzaal aan de Molièreweg in Rotterdam Zuid, Lombardijen. Natuurlijk kun je ook
telefonisch contact opnemen met Monique (voorzitter en trainster) 06-17726461.

Volg GVL op:

www.facebook.com/GymnastiekVerenigingLombardijen

https://gvlombardijen.nl/ @gv_lombardijen

Wij staan voor:
Plezier en Passie, Structureren, 
Stimuleren en Motiveren, 
Individueel aandacht geven en 
Veilig Sportklimaat.


