
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Afgelopen jaar zijn wij gestart met de vanzelfsprekende dienstverlening bij SV Meerkerk. De eerste 

periode was een opstartfase, deze fase is inmiddels voorbij en vanaf nu verwachten wij dat iedereen 

zijn steentje bijdraagt aan onze mooie vereniging. Zonder ieders hulp kunnen we niet de vereniging 

zijn die we willen zijn.  

Tijdens de jaarvergadering enige tijd geleden is dit beleid besproken en zijn de leden hiermee 

akkoord gegaan. Het is ook maar een minimale vraag; per gezin (of je 1, 2, 3 of meer kinderen hebt 

die lid zijn dat maakt niet uit) hoef je maar één taak in te plannen. Het is uiteraard even wennen, 

maar als je eenmaal iets gedaan hebt, dan merk je dat het ook fijn is om een steentje bij te dragen 

aan de vereniging waar je zoon of dochter voetbalt. En uiteraard mag je dan ook meerdere diensten 

vervullen. Voor de JO-19 geldt dat, vanaf 18 jaar, zichzelf kunnen aanmelden mocht je nog niets doen 

voor Sv Meerkerk.  

Naast dat er van ouders  wat verwacht wordt, geldt dit ook voor de actieve seniorenleden. Voor alle 

seniorenleden, of je in het vlaggenschip óf bij de veteranen speelt, geldt dat zij allemaal na 17.00 uur 

worden ingeroosterd achter de bar. Dit is afgelopen jaar ingevoerd en was een succes.  

Wellicht denk je er al een tijdje aan om met regelmaat iets voor onze vereniging te doen. Dat kan 

natuurlijk ook in diverse (bestuurs)functies. Op dit moment zijn bijna alle bestuursfuncties bezet. Dat 

is een goede ontwikkeling. Naast de bestuursfunctie 

draaien deze mensen ook een bestuurskamerdienst 

een aantal keren per jaar. Hier worden ook nieuwe 

mensen voor gezocht, zodat we de bestuursleden 

kunnen ontlasten. Je hebt de mogelijkheid eenmalig 

aan te melden, maar wellicht zie je jezelf 

regelmatiger in de nieuwe open bestuurskamer 

terug en wil je mee draaien in het officiële rooster. 

Dat kan natuurlijk, heel graag zelfs!  

Naast deze functie is er nog een functie vrij gekomen 

sinds dit seizoen; kaartverkoper tijdens de 

thuiswedstrijden van Meerkerk 1. Vanaf 13.45 uur 

sta je bij de poort van onze vereniging en verkoop je 

entreekaartjes voor de wedstrijden van Meerkerk 1. 

De wedstrijd start om 14.30 uur en tussen 14.45 – 

15.00 uur is de verkoopactie weer voorbij. Dit is een 

belangrijke taak voor de vereniging omdat het één 

van de inkomstenbronnen is voor de club. Het zou 

fijn zijn als iemand deze taak op zich wil nemen, 

liefst tijdens iedere thuiswedstrijd, maar meerdere 

keren per jaar volgens een rooster is uiteraard ook een optie.  

De enige bestuursfunctie die nog ingevuld moet worden is die van de uitvoerende penningmeester. 

Arninja ’t Lam is de penningmeester en zij heeft zitting in het bestuur, op dit moment wordt het 

verwerken van de rekeningen, het incasseren en de financiële administratie bijgehouden door een 

tweede persoon, die echt alleen uitvoerend/ondersteunend werk doet. Dit kan vanuit huis.  Voor 

          Bestuurskamerdienst…hoe ziet je ochtend er uit? 

 Aanwezig op de club om 08.00 uur 

 Buiten de 3 vlaggen ophangen aan de vlaggenstokken 
(De vlaggen liggen in de bestuurskamer) 

 Meestal is Sjaak de Wild aanwezig om de 
jeugdscheidsrechters van de nodige info te voorzien 

 Voor aanvang van de jeugdwedstrijden en tijden de 
rust mag je de scheidsrechters een drankje aanbieden 

 Drankjes mag je zelf pakken achter de bar óf bij het 
barpersoneel bestellen 

 Uitslagen van de wedstrijden invullen in de 
wedstrijdapp of noteren op het aanwezige A-4tje met 
alle wedstrijden 

 Zorg ervoor dat alle scheidsrechters zich na afloop van 
hun wedstrijd bij je melden 

 Verder ben je in algemene zin gewoon gastheer of 
gastvrouw en is de aanwezigheid alleen al voldoende 

 Als er gedurende de ochtend vragen gesteld worden 
die je niet kan beantwoorden, kan je altijd contact 
leggen met de Jeugdvoorzitter 

 Einde dienst is om 12.30 uur  

 



deze functie is het bestuur op zoek naar een nieuw persoon. Mocht je hier interesse in hebben of 

nog graag meer informatie over willen, dan kan je mailen naar info@svmeerkerk.nl.  

Het is super om te zien dat er na één mailing al een aantal inschrijvingen zijn gedaan en dat er zelfs al 

ouders zijn geweest die hun dienst gedraaid hebben. Er zijn zelfs ouders die aangeven dat zij vinden 

dat ze per kind iets willen doen. Super fijn! Deze ouders geven een positief gevoel. 

We hopen dat de laatste aanmeldingen in oktober worden ingevuld zodat ook de 

kantinecoördinator, bestuurskamercoördinator en kaartverkoopcoördinator weten waar ze aan toe 

zijn of eventueel nog iemand anders moeten vragen. We hopen dat ook jij even de moeite neemt om 

jezelf in te schrijven!  Alvast succes!  

Het stappenplan om jezelf aan te melden in de app of website van Voetbalassist is te vinden op de 

website: https://www.svmeerkerk.nl/1010/vanzelfsprekende-dienstverlening-binnen-sv-meerkerk/  

We wachten op jouw aanmelding! 

De vrijwilligerscommissie  

 

 

https://www.svmeerkerk.nl/1010/vanzelfsprekende-dienstverlening-binnen-sv-meerkerk/

