Wie wordt afgevaardigde?
Zwemclub Kortemarkse Flipper KORF zoekt voor
onmiddellijke vaste aanwerving:

AFGEVAARDIGDEN
Wat houdt het in?
Samen met de trainer begeleid je onze zwemmers, je bent dus de rechterhand
van onze trainer. Je zorgt voor alle praktische taken zodat de trainer zich kan
concentreren op het beoordelen van de zwemmer voor, tijdens en na zijn
wedstrijd.
Wat zijn deze praktische taken zoal?
- Aan de ingang van het zwembad haal je de envelop van KORF af. Daarin
zit alles in verband met de deelname aan de wedstrijd. Indien er zieken
zijn of zwemmers die gewoon niet deelnemen, duid je dit aan op die lijst
en bezorg je de papieren, ev. samen met ziekteattesten, aan de jurytafel
in het zwembad zelf (uiteraard voor de start van de wedstrijd).
- Samen met de trainer begeleid je de zwemmers in het zwembad. Je zorgt
ervoor dat de kleintjes er hun weg vinden, een taak waarbij de grotere
zwemmers uiteraard kunnen helpen, omdat zij weten hoe alles in zijn werk
gaat en het zwembad vaak ook al kennen van vorige wedstrijden.
- Je volgt het wedstrijdverloop en stuurt de zwemmer tijdig naar de trainer
voordat hij naar de startblok moet. Na de wedstrijd moet de zwemmer ook
nog even naar de trainer om te bespreken wat goed was, waar aan
gewerkt kan worden, … .
- Verder zijn er ook kleine taken: zorgen dat de zwemmer zich goed
afdroogt na de wedstrijd en een T-shirt aandoet zodat hij het niet koud
krijgt, zorgen dat ze iets drinken na de wedstrijd, … .
- Het belangrijkste is echter dat er iemand is voor de zwemmers, niet alleen
voor de praktische probleempjes, maar ook dat er iemand is om naar hen
te luisteren als ze schrik hebben of eens verdrietig of teleurgesteld zijn. Ze
zijn zenuwachtig of maken al eens een foutje tijdens een wedstrijd of
zwemmen niet zo snel als ze wel gehoopt hadden. Of gewoon als ze supertevreden zijn. De kinderen kunnen op dat moment niet naar hun ouders
en dan is een afgevaardigde die begaan is met de kinderen heel belangrijk
omdat de trainer op die momenten vaak al bezig is met (de voorbereiding
van) een andere zwemmer op de wedstrijd.
De voordelen?
- Gratis toegang tot het zwembad.
- Het belangrijkste: de dankbaarheid van zowel trainer als zwemmers, dat
er een extra begeleider is waar ze op kunnen rekenen en bij terecht
kunnen!
- En uiteraard: de appreciatie van het bestuur!
Voel je jou geroepen om afgevaardigde te worden? Aarzel niet en neem contact
op met een van de bestuursleden of via sportsecretaris@korf.be .

