
 

 

Profiel Coördinator Blinde Liefde voor 
Salsa 
 

Wil je meebouwen aan een super leuk project? Hou je van organiseren en word je blij 

van dansen? Word dan coördinator voor Blinde Liefde voor Salsa! 

Blinde Liefde voor Salsa organiseert salsa-lessen voor blinde, slechtzienden en goedziende mensen. 

In blokken van 10 weken leren de deelnemers salsadansen op een manier die bij hen past. In 

overzichtelijke groepen krijgen de deelnemers op een rustig tempo de pasjes uitgelegd en helpen we 

hen waar nodig. Ook dansen we met buddy’s: goedziende mensen die al danservaring hebben en de 

leerlingen met een visuele beperking kunnen begeleiden. Uiteraard houden we daarbij rekening met 

de geldende regels om het coronavirus tegen te gaan. Wil je meer weten over Blinde Liefde voor 

Salsa, check onze website en Facebook.  

Voor onze lessen in Utrecht zijn we opzoek naar coördinator die de organisatie rondom de lessen op 

zich kan nemen, het leuk vindt om de deelnemers waar nodig te begeleiden en natuurlijk ook van 

dansen houdt! 

Uiteraard doe je dit niet alleen. De danslessen worden gegeven door twee ervaren dansleraren en er 

is veel overleg met oprichter en projectleider Annemarie.  

 

De huidige coördinator moet helaas haar werkzaamheden neerleggen in verband met verhuizing naar 

Dordrecht. Daarom zijn we opzoek naar iemand die haar taken kan overnemen. 

 

Taken: 

- In samenspraak met Annemarie organiseren van het cursusblok:  

o Startdatum afspreken 

o Informeren van (oud-)deelnemers van nieuwe startdata 

o Blinde Liefde voor Salsa onder de aandacht brengen bij organisatie en mediakanalen 

o Bijhouden en afhandelen van inschrijvingen   

o Innen en verwerken van contributie 

- Tijdens de lessen begeleid je de les door: 

o … nieuwe deelnemers vanaf een centraal punt te begeleiden naar de locatie 

o … de locatie te openen en sluiten  

o … deelnemers waar nodig te begeleiden  

o … lekker mee te dansen! 

- Tussendoor: 



 

 

o …beheer je samen met Annemarie de mailbox en beantwoord je vragen die over de 

lessen in Utrecht gaan  

o … heb je contact met deelnemers als de les uitvalt of opschuift 

o … zorg je dat er aan het eind van het cursusblok een dansfeestje is 

 

Dit vragen we van je: 

- Inzet van gemiddeld 3 uur per week, de eerst paar lessen per cursusblok zijn vaak iets 

drukker; 

- Pro-actief, vrolijk en pragmatisch ingesteld; 

- Inlevingsvermogen voor mensen met beperkt zicht en alles wat daarbij komt kijken; 

- Affiniteit met Salsa is een pré, maar je hoeft geen super goede ervaren danser te zijn; 

- Beschikbaarheid per 25 januari 2021, we dansen elke maandagavond vanaf 19.30 uur.  

Dit krijg je er voor terug: 

- Super leuke contacten;  

- Dankbaarheid en enthousiasme; 

- Gratis danslessen; 

- Ervaring in begeleiding van de blinden en slechtzienden;  

- Ervaring in organisatie rondom danslessen; 

- Vrijwilligersvergoeding 

 

Geinteresseerd en wil je meer weten? Stuur dan een mailtje met je interesse naar 

blindeliefdevoorsalsa@hotmail.com of bel Esther van Tol op  06-29001067. 


