Welkom bij v.v. Oudehaske
Aanmelden als vrijwilliger
Algemeen
De afgelopen jaren is het aantal vrijwilligers teruggelopen naar een te kleine groep en wij voorzien
dat we een zodanig tekort krijgen dat het voortbestaan van onze mooie club wordt bedreigd.
Deze brief doet een dringend beroep op jullie om ons te helpen.
Uitgangspunt is dat ieder lid bereid moet zijn om als vrijwilliger binnen een commissie een taak op
zich te nemen. Samenwerken is de basis van verenigingsleven, het verrijkt om kennis en inzet te
delen. En bovenal: vele handen maken licht werk.
Wij vragen daarom dit deel van het formulier zo zorgvuldig mogelijk in te vullen en het geheel in
te leveren bij de ledenadministratie.
Bestuur voetbalvereniging Oudehaske.

Vrijwilligerswerk :
□
Ik doe nu reeds vrijwilligerswerk voor de vereniging
□
Ik doe nu nog geen vrijwilligerswerk voor de vereniging
Indien je nu al reeds vrijwilligerswerk doet, graag opgeven wat dit is:
□
………………………………………………………
………………………………………………………
□
………………………………………………………
□
□
………………………………………………………
Ik geef mij op om in de toekomst (evt. naast mijn huidige vrijwilligers taak)vrijwilligerswerk te doen. Ik
voel het meeste voor om:
□
Zitting te nemen in een commissie
□
Niet een commissie te zitten maar wel eens ondersteunende werkzaamheden te willen doen
□
Iets met de voetballers te doen.(training/leider etc.)
COMMISSIE
Indien je gekozen hebt voor een commissie, welke is dat? Ik zou wel
zitting willen nemen in:
Commissies PR en Sponsoring
□
Sponsorcommissie;
□
Kledingfondscommissie;
□
Activiteitencommissie.
Commissies Wedstrijd- en Technische Zaken
□
Jeugdcommissie;
□
Seniorencommissie;
□
Scheidsrechters commissie;
□
Technische commissie.
Commissies Accommodatie
□
Kantinecommissie;
□
Veld- en materiaalcommissie;
□
Gebouwencommissie.

ONDERSTEUNENDE WERKZAAMHEDEN
Ik kan niet in een commissie zitting nemen, maar wil wel eens werkzaamheden
doen. Ik voel wel wat voor:
Kantine
□
Bardienst op zaterdagmorgen draaien*;
□
Bardienst op zaterdagmiddag draaien*;
□
Bardienst op dinsdag/woensdag/donderdagavond draaien*.
□
Wekelijks schoonmaken kantine. Uitgaande van eens in de 6 tot 8 weken. Duur
maximaal 1 uur
□
Grote schoonmaak kantine. Uitgaan van 2 keer per jaar.
* bij voldoende deelname is dat niet vaker dan eens in de maand

Complex
□
Uitvoeren periodiek onderhoud aan het gebouw (kleine klusjes) Te denken valt daarbij aan
elektra, timmerwerk en schilderwerk
□
Deelnemen aan de uitvoeringsgroep van veld en materiaalcommissie
□
Wekelijks bijhouden van kleine werkzaamheden zoals bijhouden materiaal, netjes houden
materiaalhok etc.
Commissies
□
Oproepkracht voor incidentele werkzaamheden voor een commissie:
………………………………….……………. (zelf invullen, zie boven).
BEZIG MET DE VOETBALLERS
Ik kan niet in een commissie zitting nemen, maar wil wel iets met de voetballers doen.
Ik voel wel wat voor:
□
Trainer bij de jeugd;
□
Begeleider bij de jeugd op zaterdagmorgen;
□
Trainer bij het dameselftal;
□
Begeleider bij het dameselftal op zaterdag;
□
Begeleider bij een seniorenelftal op zaterdag;
□
Scheidsrechter.
Opmerking of suggesties:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

