
Hulptakenlijst SKV Vrijwilligers Team:

Gegevens
Naam:

Email adres:

Telefoonnummer:

0 Spelend lid, jonger dan 18 jaar
0 Spelend lid, 18 jaar of ouder
0 Niet-spelend lid / vrijwilliger
0 Ouder/begeleider van jeugdlid:         Kind 1: Team:

Kind 2: Team:

Kind 3: Team:

1. Ben je al vrijwilliger voor SKV?
0 Ja, voor SKV algemeen, namelijk:

0 Ja, binnen het team, namelijk:

2. Voor welke categorie wil je (ook) taken uitvoeren?
0 SKV algemeen 0 JO15 0 MO19, 17, 15
0 SKV accommodatie 0 JO13 0 MO13, 11, 09
0 Senioren MV 0 JO11 0 G-teams
0 JO19 0 JO09
0 JO17 0 JO08 Mini's

3. Welke vrijwilligerstaak vind je (misschien) leuk om te doen, of wil je blijven doen?
Indien mogelijk minimaal één taak aankruisen. Als dit niet mogelijk is, graag afstemmen met de teamouder / teamleider.

Voetbal-taken | SKV algemeen Overige taken | SKV algemeen Voetbal-taken | Team
0 Voetbaltalent ontdekken 0 SKV helpen besturen 0 Een team coachen
0 Voetbalmaterialen verzorgen 0 'Iets' coordineren of organiseren 0 Wedstrijden vlaggen
0 Wedstrijdsecretariaat runnen op zaterdag 0 Vrijwilligersinzet coordineren 0 Een team trainen
0 Wedstrijden en trainingen coordineren 0 Zoomdienst coordineren
0 Scheidsrechter-inzet coordineren 0 Clubhuis & kantine coordineren Overige taken | Senioren
0 Wedstrijden fluiten 0 Nieuwe leden verwelkomen 0 Senioren-activiteiten organiseren

0 EHBO'er zijn 0 Senioren-toernooien organiseren
Overige taken | Jeugd 0 Publiceren en Communiceren 0 SKV 1-Loten verkopen
0 Jeugdactiviteiten organiseren 0 Bardienst doen op zaterdag
0 Jeugdtoernooien organiseren 0 Sponsors werven en relaties onderhouden Overige taken | SKV Accommodatie
0 Veilig parkeren regelen 0 Oud papier ophalen 0 Clubhuis schoon houden
0 Kleding jeugd uitgeven en controleren 0 Klussen doen op de Zoom
0 Coördineren en verbinden 0 Sportpark de Zoom besturen

4. Wil je dit doen als vaste vrijwilliger, of incidenteel/oproepbaar als 'zapp-vrijwilliger'?
0 als vaste vrijwilliger
0 als zapp-vrijwilliger (op project- / oproepbasis)

5. Welke interesse, ervaring, kennis of ideeën heb je die waardevol zou kunnen zijn voor SKV?

Dank je wel voor het invullen! We nemen binnenkort contact met je op.

Beste SKV'ers en voetbalouders,

Elk voetbalseizoen zijn er veel leden en ouders betrokken bij allerlei taken en activiteiten binnen onze club: het geven van training, het begeleiden van teams, het organiseren van 
activiteiten, of bij de organisatie van onze club. Om de vereniging echter goed te laten functioneren, is nog meer hulp nodig. Vanaf dit jaar vragen we alle teams om bij te dragen 
aan vrijwilligerstaken, samen als team, en/of individueel.

Om het jullie als ouders gemakkelijker te maken om iets kleins bij te dragen aan de vereniging, hebben we nu dit SKV hulptakenformulier opgesteld. We willen jullie vragen om 
hierop aan te geven bij welke taken je af en toe wilt helpen. Deze hulp hoeft niet veel te zijn. Vele handen maken licht werk! Een korte toelichting over de inhoud van de taken is 
beschikbaar bij de teamouder/-leider, en te lezen op de SKV website.
Het ingevulde formulier graag uiterlijk 1 oktober a.s. inleveren bij jouw teamouder/-leider. Er wordt contact met je opgenomen wanneer jouw hulp nodig is. 

Alvast bedankt, mede namens het SKV jeugdbestuur,
het SKV Vrijwilligersteam


