
 
 

INVENTARISATIEFORMULIER VRIJWILLIGERS VV HELVOIRT 
 
U kunt dit formulier als lid van v.v. Helvoirt, als ouder van een lid of als familielid, kennis enz van v.v. 
Helvoirt invullen. 
 

Naam  

Adres  

Postcode en plaats  

 
 

Doet u al vrijwilligerswerk voor v.v. Helvoirt     ○  Ja 
    ○  Nee 

Zo ja, welke taak/taken voert u nu uit 
 
 
 

 

Bent u bereid om zonodig andere 
(incidentele) taken uit te voeren? 
 

 

Zo nee, bent u bereid vrijwilligerswerk voor 
v.v. Helvoirt uit te voeren.? 
 

o Ja, u kunt mij daarvoor benaderen 
o Nee, ik ben niet bereid om  vrijwilligerswerk 
   voor v.v. Helvoirt te verrichten 
 

 
 
 
Gegevens voor aanmelding vrijwilliger v.v. Helvoirt. Door middel van deze aanmelding wordt u 
persoonlijk benadert om uw aanmelding door te nemen en verdere afspraken te maken. 
 
 

Naam  

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoon 
Email-adres 

 

Geboortedatum  

Geslacht  

Binding met v.v. Helvoirt 
 

o Actief lid 
o Rustend lid 
o Ouder/verzorger 
o Overig,nl 
 

Beroep/functie  

 
 
Dit inventarisatieformulier dient u ingevuld terug te sturen naar: 

 
Herman Schoonus 
Burg. van den Hurkstraat 4 
5268 BK Helvoirt 
tel: 0411-642148 
Email: ledenadm@vvhelvoirt.nl 

 
 
 



 
 
 
 
Voor welke activiteiten zijn er vrijwilligers nodig en gaat uw belangstelling naar uit: 
 

ACTIVITEITEN  INHOUD  

Een keertje meehelpen 
Incidentele activiteiten: 
 

Sportieve activiteit 
 
Sportdag/toernooi e.d. 

Ja  /  nee 

Ja  / nee 

 Bouwactiviteit nieuwbouw/verbouw Ja  / nee 

Onderhoudsactiviteit: 

Bomen/bossage snoeien 

Veldonderhoud 

Klussen 

Ja  / nee                   

Ja  / nee 

Ja  / nee 

Ja  / nee 

Regelmatig terugkerende activiteit 
Structurele activiteiten: 

Leider van een elftal Ja  / nee 

 Training van een elftal Ja  / nee 

 Schoonmaken gebouwen Ja  / nee 

 Terreinwerkzaamheden op zaterdag 
en zondag kleedkamers schoonmaken, 
materiaaluitgifte verzorgen 
 

Ja  / nee 

 Kantine werkzaamheden Ja  / nee 

 Redactie Langs de Ley Ja  / nee 

 Website-internet Ja  / nee 

Bestuurlijke activiteiten  Bestuursfunctie Ja  / nee 

 Commissie Jeugdzaken Ja  / nee 

 Commissie Seniorenzaken Ja  / nee 

 Commissie Nevenactiviteiten Ja  / nee 

 Commissie Technische Zaken Ja  / nee 

 Commissie Kantine Ja  / nee 

 Commissie Accommodatie Ja  / nee 

 Commissie PR en communicatie           

Sponsoring 

Ja  / nee 

 Commissie Kleding en materialen Ja  / nee 

 
Opmerkingen/vragen: 
 
 
Naam + Handtekening: 
 


