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versie 12032021                                 Read Swart    – Vrijwilligers maken het Verschil !! 

 

Vrijwilligers maken het verschil !   

 
Wat kan jij doen voor Read Swart ?  Ook Read Swart is als voetbalclub afhankelijk van haar leden en  

vrijwilligers, zij die zich inzetten voor de verscheidenheid aan taken die noodzakelijk zijn om als voetbalclub te 

kunnen functioneren. Omdat vele handen licht werk maken, doen we een beroep op alle leden en alle 

ouders/verzorgers van onze leden. Een lidmaatschap brengt vele lusten, maar daartoe behoren ook wat lasten. Wij 

verwachten dat ieder lid en iedere ouder/verzorger hier begrip voor heeft. Ook zijn we dankbaar voor de inzet van 

dorpsgenoten, supporters en oud leden jullie inzet is meer dan welkom. 

 

Waarom dit Formulier? Al enige tijd hebben we niet meer geïnventariseerd wat iedereen zoal doet binnen de 

club. De laatste tijd zijn diverse mensen om wat voor reden dan ook gestopt met bepaalde functies en taken. Graag 

willen we de mensen die al heel veel doen meer ontlasten door extra vrijwilligers te werven. Hierdoor blijft het leuk 

voor iedereen. 

 

Wat kan jij doen ? 
Geef minimaal 2 of 3 taken aan wat je zou willen of kunnen doen. Veel taken kunnen ook als duo worden 

uitgevoerd. Indien je al actief bent vul dan in wat je nu doet. Ook als je niets kunt doen vul dan evengoed je naam in 

en lever het formulier in. 

 

Speler / Oud speler / Supporter / Anders:______________  (streep door wat niet van toepassing is)     

Naam :   _______________________________________________      Team : __________________ 

Ouder/verzorger 1:      __________________________________________  

Ouder/verzorger 2:    ___________________________________________ 

Opmeringen / Suggesties: ________________________________________________________)___ 

 

 

Graag inleveren bij je teamleider/trainer/bestuurslid  of mail naar info@read-swart.nl  

 

o Hoofdbestuur  

o Jeugdcommissie   

o Seniorencommissie 

o Sponsorcommissie 

o Activiteitencommissie 

o Kledingbeheer 

o Jeugd Training coördinator 

o Trainer 

o Leider 

o Scheidsrechter 

o Scheidsrechters coördinator 

(indelen en begeleiden 

scheidsrechters jeugd) 
 

 

o Onderhoudswerkzaamheden 

o Gastvrouw/heer tijdens wedstrijden 

op zaterdag (jeugd) en/of zondag 

(senioren) 

o Kantinewerkzaamheden 

o Schoonmaakwerkzaamheden 

o Vrijwilligerscoördinator 

o ICT-werkzaamheden  / website-

beheer 

o Redactioneel werk clubmagazine / 

website 

o Anders: 

____________________________ 

 

mailto:info@read-swart.nl

