
Beste leden van Quick 1888 en een ieder die onze club een warm hart toedraagt. 

 

Onze club is hard aan het groeien en dat middenin één van de grootste crises. Dat is 

natuurlijk heel mooi om te zien. Dit betekent echter ook nogal wat voor de 

vrijwilligersorganisatie die wij als vereniging zijn. Denk aan het vinden en begeleiden van 

scheidsrechters, het inkopen en beheren van al het materiaal, het verzorgen van de ontvangst 

op de wedstrijddagen. Naast deze en vele andere gebruikelijke verenigingstaken, is er door de 

crisis meer en meer druk komen te staan op de organisatie.  

Wij, als zittend voetbalbestuur, zien met zijn vijven grote tekorten ontstaan in de zeer nabije 

toekomst. Hoewel niet altijd voor iedereen merkbaar of zichtbaar, is het nu een te kleine 

groep vrijwilligers die wekelijks velen uren in de club steken. De tekorten lopen spoedig op, 

mede door het aftreden van een aantal bestuurders en de beperktere inzet van andere 

vrijwilligers vanwege de crisis.  

Door de oneindige clubliefde van enkelen en de daarmee samenhangende tomeloze inzet voor 

Quick, zijn de grote vrijwilligerstekorten nu nog niet voor ieder direct merkbaar. Alleen is het 

achter de schermen twee voor twaalf! 

We zijn dus dringend op zoek naar mensen die ons willen komen helpen. Mensen die iets 

voor de club willen en kunnen betekenen als vrijwilliger. Bepaal zelf wanneer, hoe lang en 

wat je wil doen, maar help mee. Al is het maar een paar uurtjes per week of per maand.  

 

Samen zijn wij Quick 1888, samen dragen wij de club! 

 

Wij zoeken: 

 

Vacant: Coördinator zaterdag  

De coördinator voor de zaterdagen maakt een indeling voor de vrijwilligers voor het beheer 

(beneden) en de ontvangst (boven). De coördinator hoeft er zelf niet steeds te zijn, maar is 

wel aanspreekpunt voor de vrijwilligers op de zaterdagen. 

 

Tijdsinvestering: circa 2 uren per week (gedeeltelijk flexibel) 

 

 

 

Vacant: Beheer/ontvangst zaterdagen 

Het beheer (beneden) en de ontvangst (boven) op de zaterdagen is van groot belang om alles 

soepel te laten verlopen. Op dit moment is de groep mensen die deze taken uitvoert te klein, 

wij zoeken dus versterking. Bepaal zelf wanneer en hoe vaak je ingezet wil worden. Uiteraard 

krijg je ondersteuning bij het opstarten. De commissie (Team Zaterdag) waarvan je onderdeel 

wordt, komt niet regelmatig samen (geen vergaderingen), maar is er voor het afstemmen van 

ieders aanwezigheid.  

 

Tijdsinvestering: n.t.b. met commissie (volledig flexibel) 

 

 

 

 



Vacant: Coördinator materialen 

De coördinator van de materialen is het aanspreekpunt voor het materiaal. De coördinator 

staat tussen het kader en het bestuur. Al het huidige geleverde materiaal is netjes 

bijgehouden in Excel-bestanden. Bovendien hebben alle teams op Quick eigen kasten en/of 

lockers om materiaal op te slaan. De coördinator organiseert jaarlijks een dag waarop al het 

materiaal geïnventariseerd wordt. Uit eerdere ervaringen blijkt dat er dan genoeg mensen 

graag willen helpen.  
 

Tijdsinvestering circa 3 uur per week (flexibel) 

 

Vacant: Bestuurslid senioren recreatievoetbal 

Het bestuurslid senioren recreatievoetbal is eens in de twee à drie weken aanwezig bij de 

bestuursvergaderingen. Het bestuurslid kent of leert de senioren recreatieteams kennen. Om 

het werk te vergemakkelijken kan het bestuurslid een commissie starten met de huidige 

teamleiders die bij ons bekend zijn.  

 

Tijdsinvestering: circa 4 uur per week (grotendeels flexibel) 

 

Vacant: Secretaris 

De secretaris is betrokken bij het samenstellen van de agenda en neemt ingekomen stukken, 

notulen en actie/besluitenlijsten door. Eens in de twee à drie weken is de secretaris aanwezig 

bij een vergadering. Verder zijn alle taken thuis uit te voeren. Enig vernuft van Sportlink is 

een pré. De taken van de secretaris worden al jaren uitgevoerd door de andere bestuursleden, 

zij kunnen dus veel ondersteuning bieden.   

 

Tijdsinvestering: circa 4 uur per week (grotendeels flexibel) 

 

 

Vacant: Bestuurslid communicatie / marketing 

Het bestuur zou graag versterking krijgen van iemand met communicatie en/of 

marketingkwaliteiten. Het bestuurslid communicatie / marketing houdt zich bezig met de 

communicatie vanuit de organisatie richting leden, kader en andere Quickers. Kennis van 

sociale mediakanalen is een pré.  

 

Tijdsinvestering circa 3 uur per week (grotendeels flexibel) 

 

 

Vacant vanaf ALV: Voorzitter jeugd 

Het bestuur zoekt vanaf de ALV een voorzitter jeugd. De voorzitter van de jeugdafdeling is 

bestuurslid en dus aanwezig bij bestuursvergaderingen. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan 

alle organisatorische zaken bij de jeugd en is regelmatig aanwezig op zaterdagen.  

 

Tijdsinvestering: circa 6 uur per week (gedeeltelijk flexibel) 

 

 

 



Vacant: Leden scheidsrechterscommissie 

Wij zoeken leden voor de scheidsrechterscommissie die willen helpen met het werven en 

begeleiden van clubscheidsrechters. 

 

Tijdsinvestering: n.t.b. met commissie (volledig flexibel) 

 

 

Vacant: scheidsrechters 

Wij zoeken scheidsrechters voor de zaterdag en zondag (senioren en jeugd). 

 

Tijdsinvestering: n.t.b.  (volledig flexibel) 

 

Interesse om te helpen, maar staat jouw vacature er niet tussen? Wil je 

eenmalig helpen? Heb je een ander goed idee? Neem contact met ons op en we 

kijken samen hoe jij onze organisatie kan versterken! 

 


