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•  Van ouders/ verzorgers van jeugdleden (Ukken t/m A) 
wordt verwacht dat zij zich minimaal 8 uur per seizoen 
inzetten voor Dilettant. 

•  Vanaf C kunnen de leden ook zelf helpen, bijvoorbeeld als 
scheidsrechter bij de lagere teams. 

•  Als je geen vrijwilligerstaak doet, geldt een afkooprege-
ling van € 50,-. We hopen oprecht dat niemand voor deze 
afkoopregeling kiest.  Wil je hier toch gebruik van maken, 
dan kan dat natuurlijk.  
Je vult dit dan in op het vrijwilligersformulier dat je op 
www.dilettant.nl kunt vinden of je kunt een mail sturen 
naar vrijwilliger.dilettant@gmail.com.

•  Op de website is meer informatie te vinden over het beleid.

•  Aan het begin van het seizoen 2016/2017 wordt iedereen 
nog uitgebreid geïnformeerd.

De campagne en de nieuwsbrief zijn mede mogelijk gemaakt door Studio Liedorp.

Campagne
In het clubhuis en op Facebook, Instagram, de website 
en Twitter kun je regelmatig foto’s zien van een aantal 
Helpende Helden. 
Zij vertellen waarom ze helpen en hoe ze dit combineren 
met hun vaak drukke werk en/of gezin.

In deze nieuwsbrief leggen we uit waarom een vereniging 
niet kan bestaan zonder vrijwilligers. Ook geven we uitleg 
over het vrijwilligersbeleid en de afkoopregeling. 
En natuurlijk komen diverse commissies aan bod mèt daarbij 
uitleg over taken waar we vrijwilligers voor zoeken.

Een vereniging is geen bedrijf of overheidsinstelling. Het is 
een gezamenlijk initiatief van meerdere mensen en winst ma-
ken mag geen hoofddoel zijn. Dilettant heeft inkomsten uit 
de contributie van de leden, kantine inkomsten en bijdragen 
van een aantal gulle sponsors. Daarvan moet dan alles wor-
den betaald: onderhoud van velden en gebouwen, aanschaf van 
spelmaterialen (ballen, pionnen, en hesjes), huur, verzekerin-
gen, afdracht aan de KNVB, aanschaf van (keuken)inventaris 
en personeelskosten van hoofdtrainer en hoofd jeugdopleiding. 
Na betaling van dat alles staat de teller hopelijk net boven de 
0*. Gelukkig is dat bij Dilettant het geval.

Maar dan zijn er nog geen trainers voor de ruim 25 teams, geen 
gastouders op zaterdagmorgen, geen mensen die het terrein 
en het clubgebouw schoonhouden, geen kantinemedewerkers, 
geen evenementen, geen bestuursleden om de vereniging te 
leiden. Dan zou je kind niet kunnen trainen, of naar Tenten-
kamp kunnen, zouden de douches vies zijn en het clubgebouw 
niet onderhouden worden. 

Helpende Helden
Het is onbetaalbaar en praktisch onuitvoerbaar voor welke ver-
eniging dan ook om voor al deze taken personeel in te huren. 
Daarom zijn vrijwilligers nodig en hoort vrijwilligerswerk ge-
woon bij het lidmaatschap. Dilettant heeft ook jou als ouder, 
verzorger of lid nodig om te kunnen bestaan.
Gelukkig is er een geweldige vaste groep met vrijwilligers die 
al deze taken meerdere uren per week oppakt. Daarnaast is een 
groep vrijwilligers beschikbaar die regelmatig inzetbaar zijn. 
Al deze mensen zijn onze Helpende Helden.
Maar er zijn vrijwilligers die bijna nooit een vrij weekend heb-
ben, omdat bij Dilettant de bar bemand moet zijn of omdat 
ze een zieke vrijwilliger moeten vervangen als gastouder bij de 

ontvangst van bezoekende teams. Ook zit een aantal vrijwil-
ligers in meerdere commissies omdat er niemand anders be-
schikbaar is.

Meer Helden nodig
Daarom hebben we méér Helpende Helden nodig. Dus als je 
nog geen vrijwilligerswerk doet voor Dilettant, of je wilt nog 
wel wat meer doen, meld je dan nu aan. Je kunt aangeven wat je 
wilt doen of we kunnen samen bedenken wat je kan betekenen. 
Wil je wekelijks iets doen, of maandelijks, of één of twee keer 
per seizoen? Of wil je misschien achter de schermen onder-
steunen? We helpen je op weg. 
Je bent dan echt niet de enige die niet weet wat je precies moet 
doen of die de andere vrijwilligers nog niet kent met wie je 
achter de bar staat. En je bent ook echt niet de enige die het 
moet inplannen naast een drukke baan en ander vrijwilligers-
werk. Dilettant is geen bedrijf of overheidsinstelling; je doet er 
ander werk dan je waarschijnlijk gewend bent, met mensen die 
je misschien (nog) niet kent.

Maar het is onmisbaar, leuk èn dankbaar werk.

Waarom deze vrijwilligersnieuwsbrief? 

* Kom op 2 juni naar de  
Algemene Ledenvergadering. 
Daar worden onder andere 
de financiën toegelicht.  
En je kunt hier je vragen 
stellen, want als lid heb je 
veel zeggenschap!

Het vrijwilligersbeleid en de afkoop per 2016/2017
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Reclame moet prikkelen!

• RECLAME • ILLUSTRATIES
• VORMGEVING • CURSUSSEN
• DRUKWERK • WEBSITES

Studio Liedorp weet hoe dat werkt. Wilt u ook ergens 
de aandacht op vestigen? We regelen het graag voor u.
Neem gerust eens vrijblijvend contact op.
Wij bijten niet... we prikkelen wel.

Download het vrijwilligersformulier op www.dilettant.nl!



Voor de werving en ondersteuning van vrijwilligers van Dilettant is een spe-
ciale vrijwilligerscommissie in het leven geroepen. Didi Snoei, Tessa Helle-
man en Anne van Heteren doen – als vrijwilligers natuurlijk – hun uiterste 
best doen om alles goed te laten verlopen. Ze zijn via vrijwilliger.dilettant@
gmail.com te bereiken.

Even voorstellen:

Didi Snoei
Ik ben Didi Snoei getrouwd met Jan Snoei (ook actief als vrijwilliger bij Dilet-
tant). Mijn zoon Youri voetbalt in C1 en mijn dochter Charissa heeft na een 
korte periode voetballen bij Dilettant gekozen voor haar grote passie toneel. 

Ik werk als welzijn en vrijwilligerscoördinator bij Zorgpartners Midden-Hol-
land. Omdat ik zelf altijd veel plezier beleef aan het vrijwilligerswerk bij Dilet-
tant leek het mij leuk om andere ouders en leden hier ook enthousiast voor te 
maken. 

Samen met Anne en Tessa heb ik dan ook de ambitie om nog veel meer ‘Hel-
pende Helden’ bij Dilettant te krijgen.

Tessa Helleman
Moeder van Sven van 12 jaar (speler van D1) en Meike van 10 jaar die niet 
voetbalt, maar tennist. Ik ben gemeentelijk beleidsadviseur. 

In het hele land wordt een groter beroep gedaan op vrijwilligers, in het ver-
enigingsleven maar ook nu vooral binnen de zorg. Het is natuurlijk heel fijn 
als mensen samen mooie initiatieven ontplooien of wat voor elkaar kunnen 
en willen betekenen. Wel is het zo dat we dit niet als vanzelfsprekend moeten 
beschouwen, maar we moeten elkaar hiervoor prijzen en waarderen, ook binnen 
de voetbalvereniging Dilettant. 

Anne van Heteren
Moeder van Olivier (C1), Maurits, Floris (E1) en Valentijn (F4)
Ik ben zelfstandig communicatieadviseur en heb diverse opdrachtgevers. In 
mijn advies komt altijd naar voren dat bedrijven niet alleen voor hun klanten, 
maar vooral ook goed voor hun medewerkers moeten zorgen. Dat doe je als 
bedrijf door te luisteren, behulpzaam te zijn en respect te tonen. Op die manier 
creëer je betrokkenheid en kun je gezamenlijk iets moois bereiken.

Bij een vereniging als Dilettant geldt hetzelfde: vrijwilligers zijn de mensen die 
het werk doen, en samen vorm je het plezier en succes. 
Samen met Didi en Tessa doe ik mijn uiterste best om vrijwilligers te werven 
en te ondersteunen.

Bij Dilettant bestaan diverse commissies, met commissie-
leden en een paar of juist veel vrijwilligers die in de uitvoering 
meehelpen. Hieronder meer informatie over een aantal ervan. 
Voor alle commissies geldt: We kunnen je hulp goed gebruiken. 
Dus heb je interesse om te helpen, laat het ons weten!

Kantinecommissie:
In de kantinecommissie zitten 
Karin Sonneveldt, Carla Fehl, 
Corma Mudde en Monique van 
Cappellen. Zij zorgen voor het 
inroosteren van vrijwilligers ach-
ter de bar, de inkoop van voorraad, 
kasvoorraad en schoonmaak van 
keuken, kantine en sanitair.

Oproep voor hulp kantine
Wist je dat iedereen die bij Dilettant in de kantine helpt, 
dit vrijwillig doet? Een lekker bakje koffie voor langs de 
lijn als je kind aan het trainen is. Een broodje gezond na 
de wedstrijd van je puber op zaterdag. Een verdiend bier-
tje om te proosten op de winst van het eerste. De vrijwil-
ligers achter de bar regelen het voor je met veel plezier. 
Maar ze kunnen zéker nog (veel) hulp gebruiken!

Vind je het leuk èn gezellig om ook in de kantine te hel-
pen? Er is van alles mogelijk: van af en toe twee rustige 
uurtjes achter de bar ‘s avonds doordeweeks tot helpen in 
de keuken op een topdrukke zaterdagmiddag. Mensen 
mèt horeca-ervaring zijn zeer welkom, maar ook zonder 
veel ervaring ben je welkom! Je wordt ingewerkt en bege-
leid door iemand van de kantinecommissie.

Op maandag en vrijdag worden de kantine en het sanitair 
schoongemaakt. Vooral na een feestelijk evenement zijn 
vaak meer handen nodig. Twee á drie keer per jaar orga-
niseren Carla en Monique een grote schoonmaak in de 
kantine. Wil je (af en toe) komen helpen? We horen het 
graag! 

Sponsorcommissie: 
Maurice Krul is coördinator van de sponsorcommissie. Zonder 
onze geweldige sponsors zou Dilettant niet kunnen functioneren 
zoals het nu doet; hun bijdrage is van groot belang.

Oproep sponsorcommissie:
Voor de sponsorcommissie zoeken we nog enthousiaste, 
commerciële vrijwilligers die kunnen helpen. Bijvoorbeeld 
met het op zoek gaan naar bal- of shirtsponsors of het 
organiseren van sponsorbijeenkomsten. Interesse? Meld 
je dan aan! Ook kunnen we heel goed iemand gebruiken 
die het leuk vindt om het bestaande sponsorbeleid op te 
poetsen.

Commissie VoetbalTechnische Zaken :
De technische commissie houdt zich bezig met alles rond-
om voetbaltechnische zaken voor zowel senioren als jeugd. In 
de commissie zitten Jeroen Bossche, Raymond Hagenaar en  
Richard Mank.

Oproep VTZ:
Voor deze commissie zoeken we een Bestuurslid/voorzitter.

 

Inloopspreekuur voor vragen:
Iedere donderdagavond is er vanaf 19.30 (tot laat) een in-
loopspreekuur voor iedereen. 
Michel is dan samen met Marc van der Linden (penning-
meester) en Arie van Krimpen (secretaris) aanwezig om 
vragen te beantwoorden.

Sinds het seizoen 2014/2015 is Michel voorzitter van 
Dilettant. Hij is 48 jaar en al vanaf 1996 betrokken als 
vrijwilliger bij de club, onder andere als jeugdtrainer, jeugd- 
coördinator, bestuurslid PR en Sponsoring. 

Hij heeft een vriendin, Karin Sonneveldt (je kent haar vast als 
vrijwilliger in de kantine) en twee dochters: Stephanie van 25 
die bij Dilettant voetbalt en Naomi van 19, die haar jeugd bij 
Dilettant heeft gevoetbald maar op het moment andere inte-
resses heeft. 

Michel is mede-eigenaar van Q.E. International in Bodegra-
ven, een bedrijf dat geluiddempers produceert voor de olie-, 
gas- en chemische industrie. Bij Q.E. International werkt hij 
zo’n 50 à 60 uur per week. Toch zet hij zich daarnaast nog 
zeker 20 tot 30 uur per week in als vrijwilliger in de rol van 
voorzitter van Dilettant.

Michel is natuurlijk vaak – in ieder geval op zaterdagen - op 
het Dilettant terrein te vinden als betrokken voorzitter. Maar 
hij is ook regelmatig scheidsrechter, planner of staat achter de 
bar. Natuurlijk kun je hem aanspreken als je een vraag hebt.

Voorzitter Michel Hendriks - vrijwilliger

De vrijwilligerscommissie

Onze commissies

Bereikbaarheid
De vrijwilligerscommissie is te bereiken via:
vrijwilliger.dilettant@gmail.com

Wij doen ons best om zo snel mogelijk te antwoorden, maar het kan een 
paar dagen duren. We doen dit namelijk in onze vrije tijd ;-)
Wil je je aanmelden, heb je tips of loopt er iets niet zoals het zou moeten? 
Wij horen het graag!
Oproepjes voor hulp worden via Facebook, de website en de groepsapp 
van het team naar ouders/verzorgers en leden verspreid.

Tessa Helleman, Didi Snoei en Anne van Heteren

Werkploeg: 
Jan Opschoor vormt met zijn mannen de werkploeg. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en het 
terrein van Dilettant. Ook zorgen zij ervoor dat de kleedka-
mers na een speeldag of – avond weer schoon zijn.

Wedstrijdsecretariaat / gastouders:
André Boudewijn, Diana de Bie en Sebastiaan van der Wal 
runnen het wedstrijdsecretariaat. Zij plannen wedstrijden in 
op de velden, delen de elftallen in voor de kleedkamers en  
regelen scheidsrechters.

Oproep gastouders: 
Gastouders heten gasten welkom, vertellen ze op welk 
veld ze spelen en welke kleedkamer ze kunnen gebruiken 
 en zorgen in de rust voor wat te drinken. Een aantal  
enthousiaste mensen heeft zich in dit seizoen aangemeld 
als gastouder, maar we kunnen er nog meer gebruiken!  
Je wordt in overleg ingedeeld op een aantal zaterdag- 
ochtenden of -middagen.

Technische staf: 
De nieuwe jeugdvoorzitter wordt Sebastiaan van der Wal. Hij 
werkt nauw samen met Jeroen Bossche, hoofd Jeugdoplei-
ding en Raymond Hagenaar, jeugdcoördinator. Voor de jeugd 
wordt momenteel een aantal zaken flink veranderd en ver-
beterd. Er komt bijvoorbeeld een andere manier van trainen 
voor de E en F-pupillen, waarbij de trainers uitgebreid be-
geleid zullen worden. Trainerscoördinator Richard Mank en 
trainer in opleiding Tom Dekker gaan dit organiseren.

Oproep trainers: 
Vind je het leuk om volgend seizoen je eigen kind te trainen 
of een trainer te ondersteunen? Laat het ons weten, want 
geen enkel team kan zonder een trainer!

Commissie Communicatie en PR
Vanuit het bestuur wordt de strategie van de vereniging be-
paald. Belangrijke afgeleide daarvan is communicatie: Hoe 
willen we als vereniging gezien worden en hoe communice-
ren we met onze leden, vrijwilligers en omgeving? We hechten 
ook veel waarde aan een goede PR voor de vereniging. Via de 
website, Facebook en Twitter en Instagram wordt berichten de 
wereld in gestuurd over de vereniging. Ook gaat er met regel-
maat informatie naar de regionale kranten.
 

Oproep commissie communicatie en PR:
We zoeken meerdere mensen die het leuk vinden om over 
Dilettant te schrijven voor bijvoorbeeld Het Kontakt of de 
website. Ook een enthousiaste Instagrammer is zeer welkom!

Recreatiecommissie:
In de recreatiecommissie zitten Monique van Cappellen, 
Marian van der Schans, Jannemarie Boele, Carola Otterspeer, 
Anton Knook en Corma Mudde. 
Zij organiseren onder andere de Penaltybokaal, het Oude-
jaars-zaalvoetbaltoernooi en het Sinterklaasfeest. Ook het 
Tentenkamp voor de Ukken tot en met D-spelers is ieder jaar 
weer een terugkerend succes. 

Tijdens zulke grote evenementen kunnen zij het natuurlijk 
niet met z’n zessen opknappen. Zin om mee te helpen zodat 
kinderen een onvergetelijke dag hebben? We horen het graag!

Word 
ook een 

helpende 
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vrijwilliger.dilettant@
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Vrijwilligerswerk :

onmisbaar, leuk

en dankbaar!

Oproep 
Tentenkamp

Voor het tentenkamp 
op 10, 11 en 12 juni 
kunnen we nog hulp 
gebruiken.

Er zijn ouders of spelers 
nodig om broodjes te 
smeren, even te helpen 
met schoonmaken en 
kinderen bij de spellen 
te begeleiden. 
Ook nachtwachten 
kunnen we goed  
gebruiken!

Oproep Klusdag

De werkploeg kan altijd 
hulp gebruiken, maar 
ook is er twee á drie keer 
jaar een grote klusdag, 
waar de schouders er 
echt even onder worden 
gezet! 

Op 2 juni gaan we een 
eigen pannaveld reali-
seren. We zoeken nog 
handige mensen om ons 
daarbij te helpen. 
Geef je op bij de 
vrijwilligerscommissie!

Oproep 
Scheidsrechters:

Vrijwilligers die zich 
aanmelden als scheids-
rechter worden opge-
leid (indien nodig) en 
begeleid door: Aart de 
Waard, Johan Broeders, 
Jaap de Windt en Gijs 
Evengroen. 

Zij zijn dringend op 
zoek naar extra hulp! 

Leden van de C, B en A 
kunnen ook wedstrijden 
fluiten van de pupillen 
(F, E en D). 

Wie komt er helpen?


