VACATURE PROJECT INTERMEDIAIR | BOOSTERS HAARLEM | 4 UUR P/W
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Bij The Good Foundation zijn wij per direct op zoek naar een project-intermediair voor het programma Boosters.
Boosters biedt basisscholen in aandachtswijken een programma dat gericht is op plezier maken in een veilige en
vertrouwde omgeving én het stimuleren en verbeteren van de vitaliteit en weerbaarheid van kinderen door middel
van muziek en bewegen. Kinderen maken tijdens een energieke Booster dag op school kennis met verschillende
activiteiten die worden aangeboden door clubs, verenigingen en andere initiatieven uit de wijk.
Bewegen, springen, dansen, zingen en samen in alle vrijheid plezier maken. Dat hoort bij jonge kinderen én bij
opgroeien!
Éen van de belangrijke doelstellingen van Boosters is er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen
doorstromen naar clubs, verenigingen en andere initiatieven in de wijk. Wanneer ouders daar zelf niet de
ﬁnanciële middelen voor hebben betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie voor kinderen.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die contactpersoon wordt voor de 15 scholen verdeeld over
Haarlem Oost en Schalkwijk die deelnemen aan het Booster programma. Samen met de school inventariseer je
hoeveel gezinnen gebruik willen maken van de regeling van het Jeugdfonds Sport & Cultuur én zal jij de school
en de gezinnen helpen om een concrete aanvraag in te dienen.
Wij zoeken een intermediair die;
❖
❖
❖
❖
❖
❖

De basisschool en de kinderen helpt bij het realiseren van de doorstroom naar clubs en verenigingen via
het Jeugdfonds Sport & Cultuur;
Face-to-face hulp biedt aan gezinnen met te weinig draagkracht;
Vriendelijk en toegankelijk is, met inlevingsvermogen;
Flexibel is en doorpakt;
Begrip heeft voor (soms) taal- of cultuurbarrières;
Voor kinderen het verschil wil maken.

Vergoeding: vrijwilligersvergoeding van 100 euro per maand van december 2021 t/m april 2022.
Ben je enthousiast? Mail dan graag jouw motivatie naar hannah@thegoodcompany.nu Heb je vragen? Neem dan
contact op met Hannah via 0617595491.

Boosters is een programma van The Good Foundation
Boosters is een initiatief van The Good Foundation. The Good Foundation is een non-proﬁt organisatie die sociaal
maatschappelijke initiatieven en programma’s ontwikkelt voor kwetsbare groepen in onze samenleving.

