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“AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGER” 

Naam               :  
(actief lid of ouder/verzorger jeugdlid)   ……………………………………………………………………….  
Naam kind                   :            
(indien ouder/verzorger ook naam kind)  ................................................................................................ 

Telefoonnummer         : 
                . ….…………………………………………………………………… 

E-mail              : 
               …..…………………………………………………………………….  

Beroep                        :  
(indien van toepassing)               …………………………………………….. 
 
 

Ik wil dit seizoen 2016/2017 wel vrijwilligersuren maken voor de volgende 

activiteit(en) meerdere keuzes mogelijk / korte uitleg activiteit is hier 

bijgevoegd. 

 

COMISSIEKAMER OP ZATERDAG 

o 07:00u t/m 12:30u           

o 12:30u t/m 17:00u 

 

KANTINE BAR / KEUKEN  

o  08:30u t/m 12:00u bar     

o  12:00u t/m 15:30u bar                            

o  15:00u t/m 18:30u bar 

o  11:30u t/m 15:00u keuken 

o  15:00u t/m 18:30u keuken 

 

SCHEIDSRECHTER 

o zaterdag morgen pupillen F en E  

o  zaterdag D t/m A junioren        

o  zaterdag senioren 

 

HUISMEESTER 17:30u t/m 22:00u 

o maandagavond        

o  dinsdagavond    

o  woensdagavond      

o  donderdagavond 
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LEX BRAKEL TOERNOOI ZATERDAG MEI 2017 OCHTEND 

o scheidsrechter 

o begeleider activiteit   

o bar ochtend           

o keuken ochtend 

 

“WILLY GERSEN”LADIES DAY TOERNOOI  ZATERDAG MEI 2017 HELE DAG 

o scheidsrechter                  o ochtend       o middag        o hele dag        

o begeleider activiteit                  o ochtend       o middag       o hele dag 

o bar                                                  o ochtend       o middag        

o keuken                                        o ochtend       o middag        

o EHBO                                               

o  o na afloop kleedkamers schoonmaken 

 

“BEN KOOL” REGIO TOERNOOI ZATERDAG MEI 2017 HELE DAG 

o Scheidsrechter               o ochtend       o middag        o hele dag        

o  bar                                              o ochtend       o middag        

o keuken                                 o ochtend       o middag        

                                                                      

FAMILIEDAG ZATERDAG  JUNI 2017 

o vrijdag  juni opbouwen 

o bar                                                  o  ochtend       o  middag         o  avond 

o keuken                                        o  middag        o  eind v.d. middag / begin avond         

o klepplek                                            o  ochtend       o  middag         o avond 

o muntjes verkopen                   o  ochtend       o middag          o avond 

o zondag juni 2017 opruimen ca 12:00u t/m 15:00u 

 

SCHOONMAKEN KLEEDKAMERS SEIZOEN 2016/2017 

o schoonmaken kleedkamers               o  voorkeur dag/avond ………………………. 

 

SCHOONMAKEN KANTINE SEIZOEN 2016/2017 

o maandagochtend 

 

RAMEN ZEMEN KANTINE SEIZOEN 2016/2017 

o trainingsavond                         o  voorkeur avond …………………… 

o doordeweeks                             o  voorkeur dag ochtend/middag 

 

KLUSAVOND/DAG  

o doordeweeks                                     o ………………….. voorkeur avond 

o zaterdag 
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STEWARD OP ZATERDAG 1E THUIS 

o 13:00u t/m 16:30u     

 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT / KANTINE /COMMISSIEKAMER / HUISMEESTER  

o wedstrijdsecretariaat      

o  kantine  

o  huismeester  

o  commissiekamer 

o  trainer (heel seizoen) 

o  leider (heel seizoen) 

 

AFKOOP VRIJWILLIGERS REGELING € 75,00  

o ik wil geen vrijwilligerswerk doen voor de vereniging en ik betaal € 75,00 voor 

betaalde krachten  

 

VRAGEN, IDEEËN OF OPMERKINGEN 

Heb je nog vragen, ideeën, opmerkingen, of kan je op een andere manier iets voor de 

vereniging betekenen laat het ons weten. Stuur een mail naar vrijwilligerslrc@gmail.com  

 

TOT SLOT NOG WAT TIPS! 

 Gezelligheid en enthousiasme staan natuurlijk voorop.  

 Waardeer vrijwilligers, iedereen helpt vrijwillig, en doet op zijn eigen manier zijn best! 

 Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet altijd vrijblijvend! 

 Mocht je om wat voor reden verhinderd zijn, dan regel je zelf een vervanger! 

 Ruim je flesjes, bekers, etensresten op na gebruik. Laat de tafel in de kantine, of 

terras schoon achter! Scheelt voor iedereen extra werk. 

 Zorg met elkaar bij het verlaten van de kleedkamer dat dit schoon wordt 

achtergelaten!  

 Wees zuinig op het materiaal dat je gebruikt, ruim ballen en materiaal na afloop 

training of wedstrijd met elkaar op! 

 

Dank je wel en tot gauw!! 

 

Hester & Jolanda 

 

mailto:vrijwilligerslrc@gmail.com
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vrijwilligerslrc@gmail.com 

Jolanda Godefrooi tel 06 - 50926432 

Hester Kolenberg tel 06 - 41012588  

TOELICHTING ACTIVITEITEN 

Commissiekamer 

Op zaterdagmorgen een commissiekamer dienst draaien. Je begint om 07.00u t/m ca 

13.00u. Deze dienst doe je met zijn 2en. Ontvangst van bezoekers, leiders, scheidsrechters 

en deze eventueel voorzien van een kop koffie koffie of thee. Kleedkamerindeling ophangen, 

wedstrijdballen aan scheidsrechters verstrekken, in de rust elftallen voorzien van drinken, 

vragen beantwoorden en eventueel ondersteunen bij invullen digitaal wedstrijdformulier. 

Zorgen dat kleedkamers en commissiekamer bezemschoon achter blijven. Deze dienst wordt 

altijd samen gedaan met een ervaren vrijwilliger. 

 

Kantine 

Op zaterdagmorgen helpen achter de bar of in de keuken. We werken in blokken, maar als 

het je beter uitkomt vanaf een andere tijd is ook bespreekbaar. Aanmelden met iemand met 

wie je het leuk vindt om samen een dienst te draaien dat kan natuurlijk ook! 

Bar 08:30u t/m 12.00u, Keuken 11:30u t/m 15:00u, Bar 12:00u t/m 15.30u,  

Bar/Keuken, 15:00u t/m 18:30u.  

 

Scheidsrechters 

Op zaterdag een wedstrijd fluiten bij pupillen, junioren of seniorenelftal. Vanaf de A en B zijn 

spelers verplicht om een paar keer per seizoen een wedstrijdje bij de E of F te fluiten voor 

vrijwilligersuren.  

 

Huismeester 

Op de trainingsavonden, maandag t/m donderdag, zijn er vaste huismeesters. Je zorgt dan 

voor de uitgifte en inname van ballen, hesjes en ander trainingsmateriaal. Oogje houden op 

de kleedkamers, dat er niets vernield wordt. Aan het eind van de avond de kleedkamers 

bezemschoon achterlaten. 

 

Toernooien  

Lex Brakel toernooi in mei 2017, Ladies Day toernooi in me 2017i, Regio toernooi in mei 

2017.  

Op een toernooi kan je vrijwilligersuren maken in de kantine bar/keuken, wedstrijdjes fluiten, 

begeleider bij activiteiten, helpen opbouwen/ afbreken, of helpen bij schoonmaken 

kleedkamers/kantine. 

 

Familiedag  

mailto:vrijwilligerslrc@gmail.com
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Vaak de 1e zaterdag in juni is de familiedag. De dag ervoor kan je helpen met opbouwen. 

Op zaterdag helpen voor begeleiden activiteiten, klepplek, kantine bar/keuken, of muntjes 

verkopen. Op zondag kan je helpen bij het afbouwen, het schoonmaken van het terrein, 

kleedkamers, of kantine.  

 

Schoonmaken kleedkamers of kantine 

Een actie voor het extra schoonmaken van de kleedkamers gebeurd meerdere keren per 

seizoen.  

We zullen dit ruim van te voren communiceren. Vorig seizoen zijn de kleedkamers al een 

paar keer schoongemaakt door onze leden, en ouders van de pupillen. Op maandagochtend 

wordt de kantine schoongemaakt. 

 

Ramen zemen kantine/kleedkamers  

Een aantal keren per jaar moeten de ramen van de kleedkamers en kantine gezeemd 

worden. Dit kan op een doordeweekse dag overdag ochtend of middag, maar kan ook tijdens 

een trainingsavond.  

 

Klusdag op zaterdag of doordeweekse avond  

Je kunt helpen met klussen op zaterdag of een doordeweekse avond. Zodra er hulp nodig is 

voor klussen zal dit tijdig gecommuniceerd worden. Klussen kunnen misschien ook tijdens 

trainingsavonden door elftallen gedaan worden.  

 

Steward 

Ook is het mogelijk om vrijwilligersuren te maken bij de stewards tijdens thuiswedstrijd van 

het 1e. 

 

Rijden uitwedstrijden 

Wij vinden dat rijden bij uitwedstrijden niet onder vrijwilligersuren vallen. Per elftal moet elk 

lid of ouder er met elkaar voor zorgen dat er bij uitwedstrijden voldoende vervoer is. Daar 

kan je per elftal ook een rooster voor opstellen, zodat iedereen een keer aan de beurt komt. 

Kan je niet zorg je zelf voor een vervanger. 

 

Geen vrijwilliger afkoop vrijwilligers regeling 

Als je geen vrijwilligerswerk voor de vereniging wilt doen kan je dit afkopen met € 75,00. 

Van deze bijdrage worden betaalde krachten ingeschakeld om het verenigingswerk wel te 

kunnen doen. 

 

Vrijwilliger algemeen 

Het kan zijn dat je geen verplichte vrijwilligersuren hoeft te maken, omdat je niet lid bent, of 

al vrijwilligerswerk doet, maar wel wat wil betekenen voor de vereniging LRC, dan ben je 

natuurlijk altijd welkom! Meld je dan ook aan via dit formulier.  
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Heb je nog vragen, ideeën, opmerkingen, of wat dan ook meld het ons!!! 

 

Hester & Jolanda  

vrijwilligerslrc@gmail.com 

Jolanda Godefrooi tel 06 – 50926432       -   Hester Kolenberg tel 06 – 41012588  

mailto:vrijwilligerslrc@gmail.com

