
NUMMER NAAM TAAK/FUNCTIE OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN WANNEER SCHATTING IN UREN

2000 Klussenploeg Onkruid wieden/ snoeiwerkzaamheden/ schoffelen Maandagochtend 5

2001 Klussenploeg Onkruid wieden/ snoeiwerkzaamheden/ schoffelen Donderdagochtend 5

2002 Klussenploeg Kleine reparaties aan accommodatie buiten en binnen Maandagochtend 5

2003 Klussenploeg Kleine reparaties aan accommodatie buiten en binnen Donderdagochtend 5

2004 Klussenploeg Schoonmaakwerkzaamheden buiten/ buitenzijde clubgebouw Maandagochtend 5

2005 Klussenploeg Schoonmaakwerkzaamheden buiten/ buitenzijde clubgebouw Donderdagochtend 5

2006 Klussenploeg Schoonmaakwerkzaamheden verschillende ruimten binnen Maandagochtend 5

2007 Klussenploeg Schoonmaakwerkzaamheden verschillende ruimten binnen Donderdagochtend 5

2008 Klussenploeg Kleedkamers (16), vloer/tegels/putjes schoonmaken/ontkalken 2 x per jaar 5

2009 Klussenploeg Toiletten (6), vloer/tegels/putjes schoonmaken/ontkalken 2 x per jaar 5

2010 Klussenploeg gangen en trap schoonmaken 2 x per jaar 5

2011 Klussenploeg gehele kantine grondig onder handen nemen 2 x per jaar 5

2012 Klussenploeg Tribune, grondig schoonmaken van beton/stoeltjes 2 x per jaar 5

2013 Klussenploeg maaien randen en taluds min 1 x per 14 dagen op donderdagochtend 4

2014 Klussenploeg talud onkruid weg en inzaaien september 5

2015 Klussenploeg kunstgrasveld,  nalopen op rommel Donderdagochtend 1

2016 Klussenploeg borden rond velden,  schoonmaken voor- en achterkant 2 x per jaar op donderdagochtend 5

2017 Klussenploeg reclamedoeken, nalopen lossen tiewraps en schoonmaken 3 x per jaar op donderdagochtend 5

2019 Klussenploeg vuilnisbakken rond de velden controleren en eventueel legen van de bakken donderdagochtend 1

2020 Klussenploeg Groot onderhoud/schoonmaak accomodatie in te plannen 5

2021 Klussenploeg Groot onderhoud/schoonmaak accomodatie in te plannen 5

2022 Klussenploeg Groenbeheerdag in te plannen 5

2023 Gebouw/materialen Poule van vrijwillige beheerders voor door de week en in het weekend in te plannen 5

2024 Klussenploeg Speeltuin en andere speelgelegenheden controleren mrt, juni, sept, dec 5

2025 Klussenploeg Aanvullen van het granulaat op het hoofdveld en het miniveld in te plannen 5

2026 Klussenploeg Randen van hoofdveld van gras ontdoen in te plannen 5

2027 Klussenploeg De slootkant ontdoen van zich verspreiden onkruid in te plannen 5

2028 Klussenploeg Vetafscheider + zandafscheider febr, april, juni, aug, okt en dec 2

2029 Klussenploeg Stellages doeken controleren/herstellen jan, april, juli en okt 5

2030 Klussenploeg Hang -en sluitwerk  controleren jan, april,juli, okt 5

2031 Klussenploeg Afvoergoot bij MHC controleren en maaien feb, juni, okt 5

2032 Klussenploeg Schoonmaken putten rond hoofdveld + witput feb, sept 4

2033 Klussenploeg Snoeien struiken en bomen jan, feb, dec 10

2034 Klussenploeg Vegen goten langs de asfaltweg mrt, aug 4

2035 Klussenploeg Schoonmaken putten langs asfaltweg mei, nov 4

2036 Klussenploeg Roosters van granulaat vrijmaken jan, juli 2

2037 Klussenploeg Kassahok en dug-outs schoonmaken feb, sept 1

2038 Klussenploeg Banken dug-out verven juni, juli 15

2039 Klussenploeg Vrijmaken uitgangen in sloot mrt, aug 4

2040 Klussenploeg Beregeningsbuis op afroep april, okt 1

2041 Klussenploeg Lisdodden/struiken in sloot weghalen mei, aug 4

2042 Klussenploeg Grote putten schoonmaken april, okt 3

2043 Klussenploeg Schoonmaken lampen, logo en onder dak mrt, juni, sept, dec 4

2044 Klussenploeg Controleren zitbanken buiten/herstellen april, okt 2

2045 Klussenploeg Vlaggenmasten, controleren/vlaggen vervangen mrt, sept 2

2046 Klussenploeg Doeken en reclameborden aanbrengen op afroep 3

2047 Klussenploeg Onderhoud machines op afroep 6

2048 Klussenploeg Laswerk op afroep 5

3001 EHBO EHBO In te plannen 5

4002 Begeleider stageplekkem Begeleider stageplekkem In te plannen 1 uur per week

4024 Ledenadministratie Aanmelden van nieuwe leden, Opzegging begeleiden/ navragen In te plannen 1 uur per week

4026 Lid scheidsrechterscie. Begeleiden en opleiden (jonge) clubscheidsrechters In te plannen 8 uur per maand

4027 Coordinator scheidsrechters Wekelijks inplannen clubscheidsrechters voor de wedstrijddag op zaterdag In te plannen 2 uur per week

4028 Medewerker materialen Medewerker materialen In te plannen 1 uur per week

4029 Medewerker sportkleding Iemand die zorgt voor de kleding van de trainers in communicatie met Stehmann Accent eind en begin seizoen 1 uur per week

4030 Medewerker vrijwilligers Iemand die zorgt voor de vrijwilligers, vrijwilligers die afscheid nemen aan het 

einde van het seizoen

In te plannen 1 uur per week

4031 Organisator kampioenschappen Iemand die de kampioenschappen organiseert voor teams  In te plannen 1 uur per week

4032 Organisator teamfoto's Organisator teamfoto's In te plannen 1 uur per week

4033 Scheidsrechter Junioren Leiden van een wedstrijd Zaterdag

4034 Scheidsrechter Junioren Leiden van een wedstrijd Incidenteel op een doordeweekse avond

4039 Begeleider stages Afhandeling aanvvragen maatschappelijke stages In te plannen 1 uur per week

5000 Organisator/bezorger Organiseren en verspreiden van aanplakbiljetten/posters door de stad in te plannen

5001 Medewerker Businessclub Helpen bij activiteiten tbv de businessclub in te plannen

5002 Sponsorcommissie Werven extra leden " club van 100" Zelf in te vullen of samen met andere leden 

sponsorcommissie

5003 Sponsorcommissie Werven nieuwe leden tbv de businessclub Zelf in te vullen of samen met andere leden 

sponsorcommissie

6000 Activiteitencommissie Mede organiseren evenementen/ activiteiten Zelf in te vullen of samen met andere leden 

activiteitencommissie

6001 Activiteitencommissie Assisteren/hulp bij evenementen Zelf in te vullen of samen met andere leden 

activiteitencommissie

6013 Scheidsrechter Senioren Leiden van een wedstrijd Zaterdag

6014 Scheidsrechter Senioren Leiden van een wedstrijd Incidenteel op een doordeweekse avond

6015 Toernooicommissie organiseren van en hulp bij toernooien in te plannen

6018 Wedstrijdsecretariaat Wedstrijdsecretaris (gastheer/vrouw, wedstrijdformulier) Incidenteel op doordeweekse avond

6019 Medewerker veld- en 

kleedkamerindeling

Wekelijks de veld- en kleedkamerindelingen van de zaterdagwedstrijden 

verzorgen

In te plannen doordeweeks vanuit thuis

6020 Verslaglegging wedstrijden 1ste elftal Vaste bezoeker/ supporter 1ste elftal die verslag schrijft van wedstrijd voor op 

website

In te plannen kort na de wedstrijd

Overzicht taken / functies dd. 4-11-2019


