
Kamp begeleiden? Ook voor jou een onvergetelijke zomer!  
 

Voor de Nevobo volleybalkampen zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste 
begeleiders! Tijdens een kampweek begeleid en verzorg je een onvergetelijke week 
voor een groep jonge volleyballers! Dat is niet alleen voor de deelnemers een 
onvergetelijke ervaring, maar ook voor jou. Is jouw interesse gewekt? 

  

 Wat kenmerkt ons? 

• Een kleine en gemoedelijke groep begeleiders. Door de jaren heen leer je 
elkaar goed kennen en elk jaar verwelkomen we veel nieuwe 
begeleiders.  Veel begeleiders houden aan het begeleiden van een kamp 
goede vriendschappen over! 

• Wij werken niet met vaste, kant-en-klare draaiboeken, maar elke 
begeleidersgroep ontwikkelt elk jaar met elkaar een geheel nieuwe 
kampweek. Ruimte voor inbreng en creativiteit van elke begeleider vinden wij 
belangrijk; alleen op die manier kunnen we elk jaar weer een geheel uniek 
kamp opzetten. 

• Onze voorbereidings- en evaluatieweekenden zijn verplicht, omdat we dit 
belangrijke onderdelen vinden in het begeleidingsproces. Daarnaast is het 
ook  een vast terugkerend moment waar veel begeleiders naar uitkijken. 
Waarom? Deze weekenden staan bol van gezelligheid & gekkigheid, er wordt 
zelf gevolleybald en in de avond is er ruimte voor een kampvuur en een 
drankje.  

  
Wat vragen we van jou? 

·       Affiniteit met kinderen 

·       Betrouwbaarheid & inzet 
·       Plezier in volleybal 
·       Enthousiasme 

·       Samen kunnen werken 

  
Wat bieden we jou?  

·       Een te gekke week! 
·       Nieuwe mensen leren kennen 

·       Kans om veel training te geven & te leren van 
andere goede trainers 

·       Een kampweek op een groene locatie in Nederland 

·       Twee weekenden voor- en na de kampweek 

·       Ontwikkelen van vaardigheden die overal van pas komen  
  
Wil je ook onderdeel zijn van de volleybalkampen, kinderen een onvergetelijke week 
bezorgen, nieuwe mensen leren kennen en vooral een onvergetelijke zomer 
beleven? Meld je dan snel aan via deze link.  
  

Wil je liever nog iets meer informatie? Neem dan contact op met Mireille Karlas 

via volleybalkampen@nevobo.nl of 030 -307 7710. 

https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Kampbegeleider_2021
mailto:volleybalkampen@nevobo.nl

