
 
 

   
 

G.V. Pro Patria Zoetermeer is opgericht in 1911 en heeft als missie actieve sportbeoefening te 
bevorderen. Dit doen wij door veilige en uitdagende gymsport aan te bieden en door het onze leden 
mogelijk te maken te excelleren op hun ambitieniveau. 
 
In het nieuwe seizoen betrekken wij onze prachtige nieuwe sporthal: Gymworld Zoetermeer aan de 
Amerikaweg. Wij verwachten hiermee een grote stap te zetten om de gymsport in Zoetermeer nog 
beter te stimuleren en faciliteren en zetten de deuren wagenwijd open voor gymsporters, ouders, 
trainers en vrijwilligers.  
 
Voor de les Sportfit 55+  zijn wij op zoek naar een 
 

Trainer (M/V) 
Op donderdag van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
Voor 55-plussers die zo lang mogelijk fit willen blijven en samen met anderen op een gezellige en 
ontspannen manier aan hun conditie willen werken zijn er Sportfitlessen.  De lessen zijn zo 
samengesteld, dat iedereen in zijn of haar eigen tempo kan deelnemen. Iedere les start met een 
warming-up. Daarna kunnen allerlei activiteiten aan bod komen: behendigheidscircuit, bewegen op 
muziek en  diverse sportspelen zoals badminton, korfbal, tennis, hockey, volley-lijnbal.  Er wordt 
gespeeld met aangepast materiaal, waarbij er gedacht moet worden aan bijvoorbeeld iets lichtere 
ballen. Daarnaast zullen ook de diverse spiergroepen regelmatig geoefend worden. De les wordt 
afgesloten met een goede cooling-down.  
 
Profiel: 

• Je hebt affiniteit met 55-plussers 

• Je hebt bij voorkeur ervaring als sport- of turntrainer en het liefst een KNGU niveau 3 (C) 
licentie en/of het certificaat MBvO en/of GALM. Heb je deze licentie nog niet, maar ben je 
bereid de opleiding te volgen, ook dan nodigen we je van harte uit om ook te reageren. 

• Je bent enthousiast en proactief 

• Je werkt graag samen met anderen 
 
Wat wij bieden: 

• Een gezellige groep die vaak al jarenlang samen sport 

• Enthousiaste collega’s 

• Vergoeding op basis van kennis en ervaring  
 
Wil je meer informatie of wil je je belangstelling voor deze functie kenbaar maken, dan kun je contact 
opnemen met de manager breedtesport, Annemarie van Wel: 
 
annemarievanwel@propatria.nl met cc naar personeelszaken@propatria.nl  
06 42 000 219 
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