
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersbeleid SC Veenwouden 

Hierbij willen wij u vragen het volgende formulier in te vullen. Het is de bedoeling dat  gezamenlijk 

verantwoordelijkheid wordt genomen voor het in alle opzichten draaiende houden van SC Veenwouden naar 

een nieuwe opzet van ons huidige vrijwilligersbeleid. Een van de pijlers van dit nieuwe beleid moet worden, 

dat met ingang van het seizoen 2015-2016 voor alle leden een verplichting geldt om een vrijwillige taak uit te 

voeren binnen de vereniging, passend bij ieders capaciteiten en beschikbaarheid. Voor jeugdleden t/m 16 jaar 

geldt deze verplichting voor de ouder(s) en/of verzorger(s).   

Verder verwijs ik naar het document ”vrijwilligersbeleid” welke in november 2014 is goedgekeurd door de 

ledenvergadering. U kunt deze vinden op de site van SC Veenwouden.   

U kunt de  functie omschrijving vinden in het document “beschrijving SC Veenwouden vrijwilligersfuncties”. 

Daarom verwachten wij dat tenminste één lid per gezin dit formulier invult.( Meer mag natuurlijk ook!)  

Als u wilt weten welke vacatures er momenteel zijn neem dan contact op met de voorzitter.  

 

Het bestuur  

 

 

 

 

 

 



 

         Inschrijfformulier vrijwilligers functies 2015 

   

            Uw naam :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouder van (T/M 16 JAAR) / speler………………………………………..………………………………..spelend in ……………….team 

Hieronder de taken die nog niet vervuld zijn bij SC Veenwouden 
 
1 Secretaris dagelijks bestuur /bestuursfunctie  0                                                   

2 Pr en communicatie/bestuursfunctie 0                                                                                                                             

3 Dagleider (werkzaam vanuit bestuurskamer )  0                                                                                                                  

4 Ledenadministratie 0                                                                                                                                                                   

5 Vrijwilligersmakelaar /bestuursfunctie 0                                                                                                                                         

6 Vertrouwenspersoon 0                                                                                                                                                          

7 Redacteur informatie gids 0                                                                                                                                                   

8 Activiteitencommissie    

  -Ondersteunen bij activiteiten 0                                                                                                                                                  

9 Penningmeester 0                                                                                                                                                                               

10 Herstel materialenfunctionaris/ naaister 0                                            

11 Bestuurslid voetbaltechnische Zaken 0                                                                                                                                   

12 Technische commissie senioren 0                                                                                                                                    

13 Trainerselectieteam 0                                                                                                                                                            

14 Trainer niet-selectieteam 0                                                                                                                                                 

15 Keeperstrainers 0                                                                                                                                                                 

16 Clubscheidsrechter 0                                                                                                                                                            

17 Grensrechter/assistent scheidsrechter 0                                                                                                                                          

18 Coördinator pupillen/junioren  - heeft zitting in jeugdbestuur                                                                                                 

 Open staan: De functie coördinator E. D pupillen 0                                                 

                        De functie coördinator C,B, A 0                                                   

19 Coördinator zaalvoetbal /dantumadielcup                                                                                                                                   



21 Leider 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

22 Beach soccer toernooi ondersteuning voor/tijdens /na het toernooi 0                                          

23 Organisatie voetbalschool 0                                                                                                                                                     

24 Kantine beheer 0                                                                                                                                                            

25 Kantinepersoneel 0                                                                                                                                                                        

Leeftijdsbepalingen    

Bardiensten kunnen alleen uitgevoerd worden door leden die 16 jaar en ouder zijn, ouder(s) of verzorger(s). 

Aanstelling in overleg met kantinebeheer.  

26 EHBO 0                                                                                                                                                                                                             

27 Onderhoudsploeg terrein en gebouwen 0                                                                                                      

     -Schilderwerk zowel binnen als buiten 0                                                                       

     -Elektriciteit 0                                                                                                              

    - Timmerwerkzaamheden 0                                                   

    - Snoeien van het groen om de velden 0                                                                

    -Opruimen  rond de kantine/ velden 0                     

    -Schoonmaken tribune 0 

28 Fanshop 0                                                                                                                 

29 Gastvrouw/-heer 0                                                                                                    

 

Ik doe al vrijwilligers werk bij SCV* nl:………………………………………………………………………………………………… 

(*mag altijd aanmelden voor nog een taak of andere functie/taak) 

Handtekening: 

 

Ruimte voor uw opmerkingen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


