
 

 

(*) verplicht in te vullen  www.stekene.be 

 
 

  Sollicitatieformulier 
Personeelszaken 

 
Met dit formulier kan je spontaan solliciteren om als monitor/vrijwilliger aan de slag te gaan bij het 
gemeentebestuur.     Wij zijn steeds op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen engageren om 
tijdens de schoolvakanties of op andere momenten tal van activiteiten te begeleiden voor onze 
verschillende werkingen: sportkampen, sportacademie, speelpleinwerking Riebedebie, buitenschoolse 
kinderopvang Robbedoes en vrijetijdsaanbod voor mindervaliden Pieternel. 
 
Vul je persoonsgegevens in. 

Rijksregisternummer (*)………………………………………………………… 

Geslacht (*) O    Man          O    Vrouw 

Naam (*) …………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Voornaam (*) …………………………………………………………………………………………………………………….............. 

Nationaliteit (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboorteplaats (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Burgerlijke staat (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kinderen (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hoogst behaalde diploma op heden (*)    ……………………………………………………………………………………………………… 

Naam behaald(e) diploma(‘s) (*): …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Huidige studierichting (*) …………………………………………………………………………………………………………….. 

Nuttige attesten (bv animator) (*) …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sportdiploma’s (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hobby’s (*) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In de tabel op de keerzijde kan je per thema concrete info terugvinden en ook je interesse kenbaar maken 

door één of meerdere bolletjes aan te kruisen. 
 

    Vervolg blad 2 



 

 

(*) verplicht in te vullen  www.stekene.be 

 

 

 
 

Robbedoes Sport Riebedebie Pieternel 

Hoofdanimator Animator 

Profiel? 18+ 16+ 18+ 16+ 16+ 

Wat? Kinderopvang Sportkampen Speelplein-
werking 

Speelplein-
werking 

Vrijetijdsaanbod 
mindervaliden 

Doelgroep? 2,5 – 12 jaar Kleuters – 
kinderen - 
tieners 

Kleuters – 
kinderen - 
tieners 

Kleuters - 
kinderen 

Mindervaliden 

Wanneer? Schoolvakanties Schoolvakanties Zomervakantie Zomervakantie Tweewekelijks 
september-juli 

Waar? Vrijetijdszone Vrijetijdszone Vrijetijdszone Vrijetijdszone Vrijetijdszone 

Vergoeding? Monitoren-
contract 

Monitoren-
contract 

Monitoren-
contract 

Vrijwilligers-
vergoeding 

Vrijwilligers-
vergoeding 

 E-niveau Tarieven Sport 
Vlaanderen 

E-niveau Afhankelijk van 
het behaalde 
attest 

 

      

Interesse?      

Krokusvakantie O O    

Paasvakantie O O    

Zomervakantie 
juli 

 O O O 
 

Zomervakantie 
Augustus 

 O O O 
 

Herfstvakantie O O    

Kerstvakantie O     

Hele jaar door     O 

 

De sportdienst zoekt naast monitoren voor de sportkampen ook jaarlijks personen die zich engageren voor 

de sportacademie. 

 
 

Sportacademie 

Profiel? 16+ 

Wat? Sportactiviteiten 

Doelgroep? Kleuters – kinderen 
lagere school (1e –en 2e 
graad) 

Wanneer? Elke 
woensdagnamiddag 
september t.e.m. juni 

Waar? Vrijetijdszone 

Vergoeding? Contract bepaalde duur 

 C-niveau 

Interesse? O 

 


