
 

 

 
 

 

TEAM PARA ATLETIEK IS EEN STEEDS GROTER WORDENDE GROEP MENSEN DIE IEDERE 

DAG OPNIEUW GRENSVERLEGGEND BEZIG ZIJN. PARA-ATLETEN, COACHES, 
FYSIOTHERAPEUTEN, ORTHOPEDEN, ORGANISATOREN, SPONSOREN EN ENORM VEEL 

SUPPORTERS. STUK VOOR STUK MENSEN DIE GELOVEN IN ONS – EN IN ONS DOEL. 

 

Het is ons doel om voor iedereen een onuitputtelijke inspiratiebron te zijn. Inspiratie om – dankzij para-

atletiek – nieuwe perspectieven te krijgen in jouw leven. Of het gaat om de eerste stap in jouw revalidatie 

of een wereldrecord op de 100m sprint, wij zijn er om het onmogelijke mogelijk te maken. 

 

En dat is niet zomaar een droom. Wij maken het vandaag de dag al waar. En morgen gaan wij weer een 

stapje verder. Op weg naar de waardering die wij met z’n allen verdienen. Op weg naar inclusiviteit in de 

maatschappij. Op weg naar de onbeperkte vrijheid. Op weg naar Tokyo ... and beyond! 

 

Vind jij het leuk om ons ongeveer 2 u/week achter de schermen te helpen met een aantal 

organisatorische zaken? Heb jij affiniteit met ons doel en onze kernwaarden, vind je het leuk om dingen 

goed in te richten, kun je basaal overweg met Word en Excel, ben je pro-actief, zelfstandig en zorgvuldig?  

WIJ ZOEKEN EEN 
VRIJWILLIGER 
VOOR ACHTER DE SCHERMEN 



 

 

 
WIE, HOE EN WAT?  

Er zijn in Nederland al veel prachtige initiatieven om 
mensen met een handicap aan het sporten te 
krijgen. De plek die Team Para Atletiek daarbinnen 
vervult is die van een professioneel para atletiek 
top- en breedtesportteam, welke meedraait op 
Paralympisch niveau. Wij dienen daarbij als 
rolmodel, inspiratiebron en kenniscentrum om door 
een handicap ingebeelde grenzen te verleggen. Dit 
doen wij om mensen met een handicap perspectief 
te bieden op een leven met onbeperkte 

mogelijkheden midden in de maatschappij. De 
juridische entiteit van het Team is een stichting, 
met een onbezoldigd eindverantwoordelijk bestuur. 
 
WAT VRAGEN WE VAN JE? 

Naast enthousiasme en affiniteit met onze doelen, neem 
je plaats in de werkgroep ‘bedrijfsvoering en financiën’. 
Hiervoor is nog geen overlegstructuur ingericht. Je helpt 
ons met een aantal structuren in te richten en zorgt voor 

de juiste follow up van afspraken. We hebben iemand 
nodig die voor ons bijvoorbeeld de afspraken met alle 
partners en sponsors in de agenda zet en dan per maand 
of per twee weken gaat kijken wat er moet gebeuren en 
daar de juiste mensen op attendeert. Het is een pré als je 
ook de documentboom op orde kan houden. De 
werkgroep staat onder leiding van een regisseur die de 
verbinding met het bestuur vormt. We schatten in dat dit 
in ongeveer 2 u/ week kan, maar meer inzet mag 
natuurlijk ook. De meeste vrijwilligers van ons hebben er 
ook gewoon een betaalde baan bij, dus de inzet varieert 
per persoon. Dus geef vooral aan wat jij kan en wil doen 

en hoe e.e.a. te combineren is met jouw privé en 
werkende leven!  
 
WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Een te gekke en groeiende organisatie met enthousiaste 
mensen die geloven in de kracht van inspiratie, 
doorzettingsvermogen en de rol van sport (met in het 
bijzonder atletiek als oervorm) daarin. Je bent onderdeel 

van een team met bijzondere verhalen, veel 
betrokkenheid, plezier en een tomeloze ambitie om onze 

doelen te behalen. Je krijgt energie van jouw inzet, er 
gaat een nieuwe wereld (met bijbehorende netwerk en 
kennis) voor jou open én boost jouw persoonlijke 
ontwikkeling doordat je (winstwaarschuwing) 
gegarandeerd zelf geïnspireerd en geraakt gaat worden!  
Oh ja, uiteraard vergoeden wij jouw gemaakte kosten en 
hebben we 1x per jaar een BBQ en een wedstrijd van de 
atleten waar je bij kan zijn.  
 
WELKE COMPETENTIES BEZIT JIJ? 

Voor deze vrijwilligersjob zien we graag dat je: 
• Zelfstandig kan werken;  
• Pro-actief dingen oppakt waarvan jij denkt dat het 

beter kan; 
• Daarin precies te werk gaat; 
• En goed de verbinding kan zoeken met al onze andere 

teamleden; 
 
ALGEMENE INFO  

Kijk voor meer info over Team Para Atletiek en onze te 
gekke Teamfilm op: www.teamparaatletiek.nl 
 
MEER WETEN? 
Ben je enthousiast, nieuwsgierig, wil je een kop koffie 
drinken of juist Zoomen om meer te weten te komen, 
kennis te maken of heb je andere vragen, bel dan met 
Nanette Elfring (voorzitter) op 06-37325261. Mailen op 
nanetteelfring@gmail.com, whatsappen of messengen 
mag natuurlijk ook! Ook als je denkt dat je niet deze 
functie wilt invullen, maar op een andere manier kan 

bijdragen, laat het ons dan weten. Een kop koffie is zo 
gemaakt! 
 
ALS JIJ ER GELIJK VOOR WILT GAAN: 
Dus heb jij altijd al maatschappelijk jouw steentje bij 
willen dragen en sluit dit aan bij jouw ambities? Mail dan 
naar: teamparaatletiek@gmail.com, t.a.v. Nanette Elfring 
en o.v.v. ‘vrijwilliger worden’. 

 

WORD DAN ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM! 
 

http://www.teamparaatletiek.nl/

