
Vacature  
 
Coördinator organisatie kinderkamp Utrecht, Flevoland & 
Noord-Holland 
 
 

Organiseer jij graag een glutenvrij feestje voor kinderen tijdens een 
kampweekend? Ben jij een coördinatie- en organisatietalent? Ben jij niet 
bang om een berg werk te verzetten? 
Dan hebben we een uitdagende en prachtige vrijwillige functie voor jou!  
 
Het kinderkamp Utrecht, Flevoland & Noord-Holland heeft plek voor een coördinator in de 
organisatie.  
 
Wat ga je doen? 

• Je begeleidt het aanmeldproces voor het kamp, waarbij je in nauw contact staat met 
de vrijwilligerscoördinator van het landelijk bureau;  

• Je stelt het team van kampleiding samen van ervaren en (eventueel) nieuwe 
vrijwilligers; 

• Je bent verantwoordelijk voor de hele organisatie vooraf, waarbij je communiceert 
naar (ouders van) deelnemers, vrijwilligers en de vrijwilligerscoördinator op het 
landelijk bureau, je overzicht hebt over het draaiboek, planning, programma, 
sponsoring, keuken, etc.; 

• Je stuurt een team van vrijwillige begeleiders aan die meegaan tijdens het kamp en 
voor de kinderen allerlei activiteiten organiseren.  

 
Wie ben jij? 

• Je vindt het leuk om voor een grote groep kinderen een tof glutenvrij kamp te 
organiseren; 

• Met jouw organisatietalent en coördinerende capaciteiten ben je verantwoordelijk 
voor de hele organisatie voorafgaand aan het kamp;  

• Door de verscheidenheid aan taken zoeken we een echte aanpakker, iemand die de 
spin-in-het-web is: je organiseert, je stuurt aan, je hebt overzicht, je voert uit en je 
loopt de gaten dicht. 

 
What’s in it for you?  

• Een unieke ervaring om mee te helpen in de organisatie en uitvoering van een 
glutenvrij kinderkamp; 

• Meedraaien in een gezellig team van kampleiding. 
 

  



Belangrijk om te weten! 

• De coördinatietaken zijn verdeeld en je staat er dus niet alleen voor; 

• Uiteraard is er een goede overdracht door de huidige kampcoördinator, en je draait 
het kamp dit jaar samen. 

 
Meer weten? 
Wil je meer weten over deze functie of heb je interesse? Neem dan contact op met 
Rozemarijn Blanken, kampcoördinator van kamp Utrecht, Flevoland & Noord-Holland of met 
Marlyne Ravensbergen, vrijwilligerscoördinator van de NCV. 
 
Rozemarijn: ut.kinderkamp@glutenvrij.nl 
Marlyne: vrijwilliger@glutenvrij.nl  
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