
Tilburgse Watervrienden
Medewerk(st)er Commissie Evenementen

Over de commissie
De Commissie Evenementen organiseert activiteiten voor leden en niet-leden buiten het zwemmen 
om. De activiteiten die op dit moment door de commissie worden georganiseerd zijn:

Paaseieren zoeken
Deze activiteit wordt georganiseerd voor leden en hun broertjes en zusjes van 0 tot en met 9 jaar. De
activiteit duurt ongeveer 2 uur en wordt begeleid door onze commissie en de ouders van de 
kinderen. De kinderen gaan knutselen, spelletjes doen en paaseieren zoeken. Dat doen ze met hulp 
van onze paashaas.

Pinksterkamp
Dit kamp wordt gehouden tijdens Pinksteren en is voor leden vanaf 6 tot en met 13 jaar. Het kamp 
duurt 3 dagen voor kinderen, maar de leiding gaat een dag eerder om het kamp op te bouwen. Deze 
activiteit wordt begeleid door onze commissie en eventueel andere medewerkers als er extra 
mensen nodig zijn. Tijdens dit kamp slaapt iedereen in een tent en zijn er eenvoudige 
basisvoorzieningen aanwezig.

Medewerkersfeest
Dit feest wordt gegeven om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens het hele 
zwemseizoen.

Pieten op het bad
Elk jaar wil Sinterklaas iets doen voor de kinderen op het zwembad. Wij helpen de pieten een 
handje, zodat ze iets lekkers kunnen brengen naar alle kinderen van de Tilburgse Watervrienden.

Voor al deze activiteiten verzorgen wij ook zelf de promotie op het bad. We vergaderen een aantal 
keer per jaar en daarbij verwachten we natuurlijk iedereen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mensen die voldoen aan de volgende criteria:

• Medewerker Tilburgse Watervrienden
• Enthousiast
• Verantwoordelijk
• Beschikbaar op tweede Paasdag, Pinksteren en voor promotie op het bad
• Representatief om reclame te maken op het bad
• Een echte teamspeler

Voldoe je aan de bovenstaande lijst en lijkt het je leuk om bovenstaande activiteiten mee te 
organiseren en te begeleiden, meldt je dan nu aan via de site van de Tilburgse Watervrienden. Kies 
bij “Bericht voor” voor “Commissie Evenementen”.

Voor meer informatie kun je ook terecht op de site.

http://www.tilburgsewatervrienden.nl/Home/Contact
http://www.tilburgsewatervrienden.nl/Home/Evenementen

