
Vacature lesgever GymFit 

Wie zoeken wij?  

Wij zijn per direct op zoek naar een   

enthousiaste lesgever die GymFit lessen 

kan verzorgen op verschillende locaties 

in de gemeente Arnhem. Ook het     

opstarten van nieuwe GymFit groepen 

behoort hierbij tot de mogelijkheden. 

 

Opleidings- & functie-eisen 
• Afgeronde ALO/ CALO/ CIOS Sport 

& Bewegen niveau 4 

• Specialisatie seniorensport is een 
must: voldoende kennis van het  
ouder wordende lichaam. 

• Aantoonbare lesgeefervaring aan   
mensen in de leeftijd van 60+ 

• Beschikken over een recente VOG  
minimaal van toepassing op functieaspect 85: belast 
zijn met zorg voor personen zoals ouderen.  

• Minimumleeftijd 35 jaar 

• Mensgerichte instelling 
 

Wat bieden wij? 
− Marktconforme urenvergoeding 

− Aantal uren in overleg met jouw  
wensen en beschikbaarheid 

− Veel ruimte voor eigen inbreng en 
creativiteit 

− Periodieke bijscholingen 

− Een organisatie die zijn zaken goed 
op orde heeft 

− Gezellig team van GymFit lesgevers 

 

Interesse?  

Stuur je CV met motivatie naar 

Mariëlle van Verseveld 

Operationeel manager 

marielle.vantuil@live.nl  

06-44756765 

https://gymenturnenarnhem.nl  

Wie zijn wij? 

Stichting Gym&Turnen Arnhem is een non-profit  

organisatie. Wij geloven dat de gymnastische sport 

bij uitstek een prima basis is voor iedereen, jong en 

oud, rijk of arm, onafhankelijk waar je roots liggen, 

om goed te leren bewegen, gezond op te groeien en 

oud te worden en gezellig en met veel plezier samen 

te zijn. Onder professionele begeleiding verzorgen 

we lessen in heel Arnhem en de gemeente Rheden. 

Kinderen in de basisschool leeftijd kunnen bij ons 

terecht om te leren turnen en freerunnen. Voor de 

volwassen bieden wij turnlessen en GymFit lessen.        

Daarnaast verzorgen wij ook lessen voor diverse   

organisaties waarmee we bijzondere doelgroepen 

bedienen. Zo hebben we een groot aanbod van   

GymKids lessen voor peuters met een                   

ontwikkelingsachterstand op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven en hebben we GymFit lessen 

voor de bewoners van woon-zorginstellingen.      

Tenslotte verzorgen wij, in samenwerking met       

basisscholen, naschoolse GymPlus lessen. 

GymFit 

GymFit is er voor zowel dames als heren in de leeftijd 

van 45 jaar en ouder. Onze lessen staan in het teken 

van gezellig samen sporten in een groep, elkaar    

uitdagen, wisselende sport en spelvormen en het fit 

en soepel blijven. We hebben de volgende lessen: 

 

GymFit Sport & Spel / Bewegen op Muziek (60+) 
 
Deze lessen richten zich op het bevorderen van de 

fysieke fitheid. Denk hierbij aan het verbeteren van 

het uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, reactie-

snelheid en oog-handcoördinatie. Dit wordt gedaan 

door te bewegen op muziek, spierversterkende 

(grond)oefeningen en wekelijks variërende sport- en 

spelvormen. De spelregels en het materiaal worden 

aangepast aan het niveau binnen de groep.  

GymFit MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen, 70+) 

Bij deze lessen ligt het accent op bewegen op      

muziek in combinatie met spierversterkende en      

conditionele oefeningen. Ook is er speciale aandacht 

voor het evenwicht en de soepelheid van de spieren. 

Dit alles gebeurt naast of vanuit de stoel. Er worden 

ook regelmatig concentratie en geheugenoefeningen 

gedaan. Gezelligheid en het meedoen op het eigen    

tempo staan vanzelfsprekend centraal. Het laatste 

kwartier van de les wordt er dan ook altijd gezellig 

koffie gedronken en is er veel aandacht voor het   

welzijn van de deelnemers. 

 

Per september starten wij ook met een nieuw GymFit 

aanbod voor 45+ waarvoor wij op zoek zijn naar   

lesgevers!  

 

Vacature lesgever 

GymFit Bewegen op Muziek/ 

Sport & Spel  

Donderdagavond  

18:30-20:00 

Gymzaal MFC Presikhaven 

Het eerste gedeelte van de les 

wordt er bewogen op muziek en 

worden er spierversterkende 

oefeningen gedaan, daarna 

gaan de deelnemers               

volleyballen. 

mailto:marielle.vantuil@live.nl
https://gymenturnenarnhem.nl

