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RAM COORDINATOR RUNNING
Ons RAM RoadRunners team werkt al enkele jaren zonder sportief
coördinator/trainer. Enkele gedreven leden nemen het initiatief om een
criterium van wedstrijden uit te stippelen, rand-activiteiten te organiseren en
zetten in ‘22 een start to RAMAthon op. Het RoadRunners team bestaat uit
voornamelijk ervaren joggers/recreanten die afstanden afleggen tussen 5K en
de marathon. Instromende en onervaren joggers vinden moeilijk aansluiting
bij de Roadrunners bij gebrek aan specifiek aanspreekpunt en sportieve
begeleiding op hun maat. RAM ambieert als atletiekclub meer te kunnen
brengen voor de grote groep recreatieve joggers in het Mechelse en zoekt
daarom een coördinator running.
Wat zoeken we minimaal?
● Je hebt een opleiding initiator running of gelijkwaardig door ervaring. Je
staat open voor het volgen van deze opleiding. Meer info zie atletiek.be
● Je zorgt ervoor dat instromende atleten met eenzelfde tempo elkaar
vinden voor de trainingen.
● Je verzorgt trainingsschema’s voor de verschillende groepen en volgt op
regelmatige basis de groepstraining mee.
● Je organiseert in overleg met de huidige initiatiefnemers de wedstrijd
criteria en randactiviteiten van de groep om de teamband te
versterken.
Als we even mogen dromen, dan bouw je met de RoadRunners de joggers uit
tot een weelderig bloeiend onderdeel van onze vereniging.
● Je breidt het aanbod uit met trail running, core stability training en een
focus op blessurepreventie.
● Je organiseert de groep in en rond de recente digitale media.
● Je neemt het initiatief om reclame te maken voor je groep en
coördineert op regelmatige basis instroom-activiteiten zoals een
start-to-run.
Wat bieden we?
● Een kostenvergoeding voor vrijwilliger in de sportsector.
● Een sterke basis en steun van de enthousiaste leden van het huidige
RoadRunners team.
● Het kader van een grote atletiekclub als vijver voor instroom van
nieuwe leden bij ouders/familieleden.
● Met Sportwijk Mechelen als overkoepelende vereniging kunnen we
makkelijker lokaal degelijke opleidingen aanbieden, waaraan je gratis
deelneemt.
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