
Taakomschrijvingen vrijwilligerstaken (zie ook: Toelichting vrijwilligerstaken) 
Onderstaande lijst van taken geldt voorlopig voor het seizoen 2017 – 2018. Op basis van 

behoeftebepaling kan de lijst worden beperkt of uitgebreid. 

Wilt u graag meewerken in een van de 3 genoemde commissies of een van de speciale taken 

uitvoeren, neem dan a.u.b. contact op met onze vrijwilligerscoördinator via 

vrijwilligerscoordinator@rfc2017.nl  

Commissies & speciale taken 

Commissie jeugdactiviteiten / seniorenactiviteiten 

In deze commissies bedenk je samen met andere enthousiaste vrijwilligers leuke activiteiten voor de 

RFC jeugd of senioren, je speelt een belangrijke rol in de organisatie en bent uiteraard aanwezig 

tijdens de activiteit(en). Een uitdagende taak waarmee je het aantal van 8 uren waarschijnlijk wel 

ruimschoots gaat overschrijden.  

Vrijwilligerscommissie 

Je bent mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid van RFC; je helpt bij de 

indeling van de vrijwilligers en de administratie van de vrijwilligerstaken. Je denkt mee over en werkt 

mee aan de werving, het behoud en de begeleiding van vrijwilligers, je wekt mee aan de organisatie 

van activiteiten voor de vrijwilligers en je informeert de vrijwilligerscoördinator / het bestuur over de 

voortgang daarvan. Een uitdagende taak waarmee je het aantal van 8 uren waarschijnlijk wel 

ruimschoots gaat overschrijden. 

Commissie scheidsrechterszaken 

Een uitdagende taak waarbij je medeverantwoordelijk bent voor de werving en begeleiding van 

club(jeugd)scheidsrechters en assistent scheidsrechters, de indeling van de scheidsrechters op 

wedstrijddagen, het organiseren van spelregelavonden voor de jeugd en scheidsrechters cursussen in 

samenwerking met de KNVB. 

Begeleiding jeugd (jeugdleider / - trainer) 

Je bent het hele seizoen (mede)verantwoordelijk voor een jeugdteam voor, tijdens en na wedstrijden 

en/of trainingen. Je zorgt voor het invullen van het wedstrijdformulier, je beheert de spelerspassen, je 

regelt het vervoer naar uitwedstrijden, het wassen van de clubkleding. Daarnaast ben je 

verantwoordelijk voor het gedrag van je spelers op en naast het veld, het netjes achterlaten van de 

kleedlokalen na trainingen en wedstrijden en de contacten met ouders / verzorgers. Een omvangrijke 

maar leuke en dankbare taak waaraan je vooral veel plezier kunt beleven. 

Scheidsrechter jeugd / senioren 

Je fluit minimaal 4 keer per seizoen een jeugdwedstrijd (jeugd onder 13 t/m 19) op zaterdag of een 

seniorenwedstijd op zaterdagmiddag of zondag. De commissie scheidsrechterszaken maakt de 

indelingen voor de weekenden en informeert je minimaal een week van tevoren wanneer men een 

beroep op je wilt doen. Incidenteel kun je gevraagd worden voor een avondwedstrijd. Je deelname 

aan spelregelavond(en) wordt zeer op prijs gesteld. 

Wedstrijdcoördinator zaterdag / zondag 

Je assisteert de wedstrijdsecretaris bij de ontvangst van gastenteams en scheidsrechters, je bent 

medeverantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden en de orde op en langs de velden. Je 

helpt mee gereeds maken van de wedstrijdvelden, het openen van de kleedlokalen, bij het schenken 

van ranja en/of thee tijdens de rust van wedstrijden, je bent een aanspreekpunt voor leiders / trainers 

en je geeft informatie over de indeling van de kleedlokalen en velden.  

Gewone Vrijwilligerstaken (aanmelden via de website > vrijwilligers) 

 

Assistentie bij jeugd- en/of seniorenactiviteiten 

Je bent aanwezig tijdens de dag / avond waarop een activiteit plaatsvindt en verricht de gevraagde 

hand- en spandiensten, zoals bijvoorbeeld spelleider, begeleider van een groep, schenken van 

limonade, klaarmaken lunch, enz.  
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Bar & keukendienst 

Je helpt mee met alle voorkomende taken achter de bar of in de keuken en na afloop van de laatste 

dienst help je even mee met het opruimen. Je wordt ingedeeld op de opgegeven dag(en) en uren. De 

kantinedienst op de woensdagmiddag is alleen tijdens de trainingen van Tikkie-Takkie. 

Bij nevenactiviteiten draai je bardienst tijden feestavonden of jeugdactiviteiten. 

Alleen leden van 18 jaar en ouder worden ingezet voor bardiensten. 

Gastheer / gastvrouw zaterdag / zondag 

Je bent in de ontvangstruimte mede verantwoordelijk voor de ontvangst van sponsoren, 

scheidsrechter en bestuurders van de tegenstanders van zaterdag 1 of zondag 1. Je zorgt voor het 

schenken van koffie en drankjes en het op orde houden van de ontvangstruimte. 

Kassadienst / lotenverkoop 

Tijdens een of meerdere thuiswedstrijden van zaterdag1 en/of zondag 1 beman je de kassa en/of 

verkoop je loten. Je sluit de kassa af, levert de geïnde gelden in bij het verantwoordelijk bestuurslid en 

zorgt voor aanvang of tijdens de rust voor de trekking van de loterij en het bekendmaken van de 

winnende lotnummers. 

Toezicht tijdens trainingsavonden 

Je controleert de kleedlokalen voorafgaand en na afloop van het gebruik en rapporteert als er schade 

is of kleedlokalen niet netjes zijn achtergelaten. Na afloop van de trainingen sluit je de lockerruimtes 

en kleedlokalen weer af. 

Onderhoud accommodatie / schoonmaak kleedlokalen / klussen 

Bij het uitvoeren van de genoemde taken werk je samen met en onder begeleiding van onze vaste 

vrijwilligers die (bijna) dagelijks tussen 08.30 en 11.30 uur bij RFC aanwezig zijn. 

Soms zijn er klussen waarvoor we vakmensen nodig hebben (timmer-, las-, stukadoor-, elektrawerk, 

enzovoorts). Deze kunnen hun klus in overleg ook in het weekend of in de avonduren uitvoeren. 

Doedag 

Enkele keren per seizoen organiseren we een doedag om het hele sportcomplex eens een goede 

opknapbeurt te geven. Je kunt je hiervoor individueel of met je hele team opgeven. Meestal wordt er 

gezorgd voor een hapje en een drankje en gezelligheid is vaak troef tijdens de doedagen. 


