
AMATEUR? 
ANIMATOR! 

Word jij 16 jaar of ben je ouder? 
Kom dan een kijkje nemen op

speelplein ZAP! 

CONTACT

Jeugdcentrum Jotie 
Hofstraat 14
9700 Oudenaarde 

Enkele
sfeerbeelden WAT? 

Speelplein ZAP staat voor Zeer Amusant Plein. 
De speelpleinwerking gaat door in de paas- en
zomervakantie. Tijdens de herfst- en krokusvakantie
organiseert de jeugddienst themakampen waar je als
animator ook kan worden ingeschakeld. 

Sta jij al te popelen om aan een testweek te beginnen of
wil jij er onmiddellijk volledig voor gaan? Alles kan!
Een moni vertelt er jou graag alles over! Of je kan je vraag
stellen via onderstaande contactgegevens of bij de
jeugddienst van Oudenaarde. 

Wil jij de speelpleinsfeer helemaal
opsnuiven? 

Check dan zeker het filmpje via
de QR - code. 

WEBSITE 
www.jotie.be

INSTAGRAM  
@speelpleinzap 

FACEBOOK   
Speelplein Zap 

E - MAIL 
stuurgroepzap@gmail.com

LOCATIE   

#animatorenweekend #ontbijtjetijdensopzet

#boogschietinitiatie

#knutselmoment 

#gewooneentopbende 



Kinderen met een beperking zijn meer
dan welkom op ons speelplein. Zij
draaien mee in de reguliere werking en
genieten eventueel extra begeleiding
van een animator verantwoordelijk voor
inclusie. 

Op speelplein ZAP is elke dag een avontuur en wij zijn
op zoek naar enthousiaste jongeren om ons top-team
nog fantastischer te maken. Heb jij een gezonde dosis

creativiteit, de nodige verantwoordelijkheidszin en geen
schrik om eens gek te doen? Dan zijn wij op zoek naar

jou! 

Als animator verzin en geef je samen met je
medemoni's tal van knotsgekke activiteiten. Dit voor
kinderen van 3 tot 15 jaar die onderverdeeld zijn in
verschillende leeftijdscategorieën.
Je wordt hierbij ondersteunt door één of meerdere
hoofdanimator(en) (met net dat ietsje meer bagage).
Bij hen kan je altijd terecht met vragen/ problemen of
gewoon een gekke gebeurtenis. 

Op het speelplein beleef je een dag vol plezier en
je wordt hiervoor nog eens vergoed ook! Als
vrijwilliger zonder attest krijg je €20/dag. Heb je
reeds je attest in het jeugdwerk behaalt dan krijg je
een vrijwilligersvergoeding van €35,41/dag. Naast
je vrijwillig engagement kan je eventueel nog een
andere vakantiejob uitvoeren. 

De boog moet natuurlijk niet altijd gespannen staan.
Bij speelplein ZAP hechten wij veel belang aan de
ontspanning van de animatoren. Tijdens de vakantie
zijn er wekelijkse activiteiten. Doorheen het jaar zijn
er ook tal van activiteiten waar je als animator aan
kan deelnemen! Enkele voorbeelden;  leefweek,
animatorenweekend, kerstfeestje... Hierdoor vervaagt
de lijn tussen collega-animator en vriend(in)  snel. 

Een blik achter
de schermen 

Een speelpleinwerking organiseren
vergt heel wat voorbereidend
werk. Als animator neem je hier
een actieve rol in op. Er worden
knutselmomenten, opzet- en
afbraakdagen ... georganiseerd
waar hard werk afgewisseld wordt
met de nodige ontspanning. 

Let's Play! 

Psst... Indien jullie meer informatie wensen, aarzel niet en neem
zeker contact op met ons!  

Inclusie 
Speelplein ZAP is een inclusief
speelplein. 
Uuuuhm wadde? Wat is dat?! 

Ook animatoren met een beperking zijn bij
ons welkom! Samen met jou kijken we naar
de mogelijkheden van jouw vrijwillig
engagement binnen onze werking. 

Vrijwillig
engagement

We maken onvergetelijke herinneringen en
misschien wel vriendschappen voor het leven!

Fun & Friends 


