Speelplein Kwik Kwak

Van V.O.P naar Leiding
Je bent nu 15jaar of ouder en zit in je laatste jaar VOP en geniet nu al van de kans om
hulpleiding te zijn. Iedereen mag vanaf het jaar dat hij of zij 16 officieel als leiding/
animator actief zijn op het speelplein.
Je hoeft niet te beschikken over een animator attest maar we raden wel aan dat je een
cursus 'animator in het jeugdwerk' volgt. Deze cursussen organiseert Kwik Kwak niet zelf,
maar wij doen hiervoor beroep op de VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk). Meer info
over deze cursussen vind je op www.speelplein.net. Wil je het speelplein eerst eens
proberen zonder dat je cursus hebt gevolgd? Geen probleem! Je bent zeker welkom!

Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Waarom leider worden?

Strookje:

Om leider of leidster op speelplein Kwik Kwak te worden zijn er enkele goede redenen.

Naam:
Straat + nr:
Postcode + gemeente:
Geboortedatum:
Telefoon:
GSM:
e-mail:
Handtekening:









Je doet ervaring op (het is een uitstekende
voorbereiding op leiding bij scouts, chiro,..)
Je leert een grote groep jongeren tussen de 16 en
25 jaar kennen.
Je bent welkom op alle leidingsactiviteiten.
Je bezorgt honderden kinderen en jezelf een leuke
vakantie.
Je kiest zelf hoeveel dagen en wanneer je naar het
speelplein komt.
Je krijgt een bescheiden vrijwilligersvergoeding*
Als je het handig speelt, levert het je misschien nog
een lief op!

Inschrijven en meer informatie.
Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met


Kwik Kwak vzw, Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat



info@kwikkwak.be



0478/566.186 (Kwik Kwak gsm)

Wil je je inschrijven, vul dan het strookje in en bezorg het aan Kwik Kwak. Je kan je
gegevens ook online doorgeven door ze in te vullen op www.kwikkwak.be
Vanaf we je inschrijving hebben ontvangen sturen we je alle info over leidingsactiviteiten
en speelpleinvakanties.
Speelse groetjes,
Speelplein Kwikkwak
*zonder attest is dit 7,50 euro/dag met attest is dit 13euro/dag. Indien er een hele week wordt gestaan op het
plein wordt er een bonus toegekend van 15 euro.

Stuur dit strookje op naar
Kwik Kwak vzw
Kapelsesteenweg 72
2930 Brasschaat
of vul het online in op www.kwikkwak.be

