Taakomschrijving van de Sporters

Sonrise Huizen 2021

Wat tof dat je interesse hebt in het sportteam!
Wat verstaan wij onder de term “Sporter”?
Daar hopen wij je alle info in te voorzien hieronder.

Kosten, Data & tijd:
Om maar direct met de deur in huis te vallen, als enige in het gehele project zijn er voor jou
als onderdeel van het sportteam kosten aan verbonden. Dit jaar zijn de kosten bepaald op
50,- p.p, de helft van voorgaande jaren. Sonrise Huizen betaald deze voor de helft voor je,
afkomstig uit de ontvangen giften. Per sporter kost het je naast veel energie ook 25,- euro in
totaal, wees je dat bewust. Dit stellen we graag direct even duidelijk maar in mijn ervaring
ben je dat zo vergeten als je terugkijkt, wat je er aan ervaring alleen al voor terugkrijgt.
Van woe 7 tot za 10 juli is er een voorbereiding conferentie. Hier zal je
mentaal en geestelijk gesterkt worden voor de Sonrise week. Naast
geestelijke workshops is er ook tijd voor sport en spel, en worden je ook
praktische dingen geleerd, hoe je bijv. het beste een spel uitlegt.
Na zaterdags de conferentie te hebben afgesloten, ben je het weekend
van 10 en 11 druk om voorbereidingen te treffen voor de week.
De Sonrise week is van 12 tot 16 juli. In die week ben je fulltime bezig.
S’ochtends hebben we tijd voor evaluatie, voorbereidingen en stille tijd.
Dan gaan we na de lunch van ongeveer 13.30 tot 16.30 het veld op
voor de kinderen. Daarna eten we met elkaar en hebben we s’avonds van 19u tot 21u tijd
voor de 12+. Na het opruimen gaan we weer terug naar ons gastgezin.

Zaterdag 17 juli doen we vaak iets leuks met het
sportteam. Dit is natuurlijk niet verplicht maar wel
hartstikke leuk!

Dagrooster:
- 9:00 evaluatie vorige dag
- 9:30 workshop
- 10:00 voorbereidingen
- 10:45 pauze
- 11:00 voorbereidingen
- 12:15 lunch
- 12:45 veld opbouwen
- 13:15 contacten leggen kids
- 13:30 beginnen Sonrise kids
- 14:45 pauze met sketch
- 16:30 kids uitzwaaien, start opruimen.
- 17:00 pauze
- 18:00 eten
- 18:30 veld opbouwen
- 19:00 start Tieners
- 19:50 pauze
- 21:00 klaar, start opruimen
- 21:30 tips en tops rondje
- 21:45 eindigen en terug naar het gastgezin

Kwaliteiten en interesses:
Als sporter ben je de hele dag met kinderen en tieners bezig. Het is dan natuurlijk ook
handig om dit leuk te vinden. Het geeft niet als je op dit gebied nog niet veel ervaring hebt,
de teamleiders willen je hier graag in ondersteunen en alles valt te leren!
De sporter zijn het eerste contactpunt van de kinderen en tieners. We proberen dus ook
door jou het evangelie te delen met ze! (ons hoofddoel) Dit doen we door bijvoorbeeld
sketches of verhalen die we zelf verzinnen. Het is dus belangrijk dat jij ook het evangelie wil
delen.
We proberen het evangelie op zo’n manier te delen dat het voor iedereen begrijpbaar is.
Daarvoor is veel creativiteit nodig. Dus we kunnen je creatieve kant goed gebruiken!
Je kan pas meedoen met het sportteam als je 16 jaar of ouder bent. Ben je jonger maar wil
je toch heel graag meedoen? Dat kan! Lees dan bij overig even meer over het junior
sportteam.
Je moet het natuurlijk leuk vinden om te sporten. :)

Concrete taakomschrijving:
- Je bent het contactpunt voor de kinderen en tieners
- Als sporter verzorg je sport en spel op het veld
- Je bedenkt de verhalen en sketches voor tijdens de pauze en voert deze ook uit

Overig:
Je slaapt tijdens de week (dus van 12 tot 16 juli) bij een gastgezin. Dit doen we zodat je niet
afgeleid kan raken door huiselijke dingen. De ervaring leert dat je hierdoor veel meer
betrokken bent bij Sonrise en het ook veel leuker is! Het is natuurlijk ook praktisch voor als je
ver weg woont.
Er is ook een junior sportteam, die is voor tieners die nog te jong zijn voor het sportteam
maar wel heel graag willen helpen. (12-15 jaar) Als junior sporter ondersteun je in de middag
het sportteam, ‘s avonds mag je gewoon meedoen als tiener.
Mocht je toch nog met onbeantwoorde vragen zitten, app 1 van de teamleiders!

Tom Ouwekerk: 06 - 81948964

Roy Roman: 06 - 18562203

