
Functie Taakomschrijving Tijd

Ondersteuning voor 
website en social media.  

Leden voor onze 
vrijwilligerscommissie.

Hulp bij de 
jeugdactiviteit 
Halloween.

Hulp bij de 
jeugdactiviteit 
Jeugdkamp 
(voor JO7-8-9).

Lid van de 
activiteitencommissie 
voor jeugdleden.

Hulp bij de 
jeugdactiviteit 
Sinterklaas.

Hulp bij de 
jeugdactiviteit seizoen 
opening  

Lid van de 
sfeercommissie / 
activiteitencommissie 
voor seniorenleden.

Hulp tijdens de zomer- 
en winterslotdag voor 
seniorenleden.

Hulp tijdens de 
vrijwilligersavond 

Hulp bij het 
Pinkstertoernooi 

Hulp bij het organiseren 
van vriendinnen dag 

Per week 2 uurtjes (dit is 
slechts een indicatie en kan 
periodiek meer of 
minder zijn).                                                                                          

Dit zal wisselend zijn, maar 
gemiddeld 1-2 uurtjes 
per week.                                                                                                                                         

enkele uurtjes op de 
dag van de activiteit

1 middag en/of avond in 
mei/juni

Dit verschilt per activiteit; 
Sinterklaas is minder 
intensief dan een kamp. Het 
is wel altijd periodiek, dus 
niet gedurende het hele 
seizoen, maar 1 of enkele 
weken vóór de activiteit, en 
op de dag van de activiteit 
zelf ben je hiermee bezig.                                                                                                                                     

1 avond per jaar, ergens 
rond de Sinterklaasdatum.

1 middag en/of avond in 
augustus/september.

Een aantal uur, 
voorbereidend aan de 
activiteit. 

Een aantal uur 
voorafgaand/tijdens de 
activiteit. 

Een aantal uur 
voorafgaand/tijdens de 
activiteit. 

Een aantal uur 
voorafgaand/tijdens 
de activiteit 

Een aantal uur 
voorafgaande/tijdens de 
activiteit. 

Samen met anderen beheer je onze website 
en social mediakanalen zoals Facebook en 
Instagram. Je plaatst op verzoek berichten, 
verstuurt een nieuwsbrief naar onze leden 
etc. Je hoeft de content niet zelf te bedenken, 
deze krijg je aangeleverd. Zelf hier een beetje 
op een leuke manier vorm aan geven is 
gewenst en welkom. 

Onze vrijwilligerscommissie heeft een 
systeem gebouwd waarin taken en 
vrijwilligers samengebracht kunnen worden. 
Jij ondersteunt hen in het beheer van dit 
systeem, en benadert eventueel vrijwilligers 
voor een taak.                                                                                                                  

Rond de datum van Halloween wordt er 
een griezeltocht uitgezet voor de oudste 
jeugdleden. Jij hoeft dit niet mee te 
organiseren, maar je bent wel tijdens deze 
tocht bereid om een taak uit te voeren: 
- Figurant 
- Vervoer 
- Begeleiding 

Aan het einde van het seizoen, zo ergens in 
mei/juni, wordt er voor de jongste leden een 
kampweekend georganiseerd. Jij organiseert 
dit niet, maar helpt tijdens het weekend. Op 
de zaterdag begeleid je de kinderen tijdens 
de spellen. Op zondagochtend verzorg je het 
ontbijt voor de kinderen en leiders.

Voor onze jeugdleden organiseren we 
jaarlijks een aantal activiteiten. Denk hierbij 
aan de seizoensopening (spellendag/
avond), Sinterklaas, Halloweentocht en 
Kampweekend voor de JO7-8-9. Samen met 
andere commissieleden bedenk je hoe je 
deze activiteit dit keer in wilt vullen, en je 
regelt alles rondom deze activiteit. Denk 
hierbij aan spellen huren en/of opbouwen, 
Sinterklaas-persoon inhuren, cadeautjes 
regelen, tocht uitzetten etc.                                                                                                                     

Je hoeft de Sinterklaasavond niet mee te 
organiseren, maar ondersteunt de mensen 
van de organisatie met het inpakken van 
de cadeautjes, en/of het klaarzetten en 
opruimen van de stoelen in de kantine.

Aan het begin van ieder seizoen (augustus/
september) is er een activiteit voor alle 
jeugdleden. Dit is vaak een middag- en/
of avondactiviteit in de vorm van een 
spellencircuit. Denk hierbij aan een 
luchtkussenparcours en diverse leuke 
spellen. De jeugdteams gaan in groepjes 
de verschillende spellen af. Er is ook altijd 
wat lekkers te eten/drinken. We hebben 
hulp nodig bij het opbouwen en afbreken 
van de spellen (je hoeft deze niet mee te 
bedenken / regelen), maar je bent nodig bij 
het begeleiden van de spellen (uitleg).

Jaarlijks organiseert Sparta’18 een aantal 
activiteiten voor haar seniorenleden. Denk 
hierbij aan een zomer- en winterslotdag in 
de kantine, een vrijwilligersavond etc. Samen 
met andere commissieleden bedenk jij 
hoe je deze activiteiten gaat invullen. Denk 
hierbij aan het inhuren van een DJ of act, 
prijzen regelen voor een prijsvraag en /of het 
regelen van barbecue.

Aan het einde van iedere seizoenshelft 
(december en mei/juni) is er op 
zondagmiddag in de kantine een slotdag. 
Met gezellige muziek, een kleine activiteit 
zoals een tombola, eten en drinken. Jij hoeft 
dit niet te organiseren, maar je kunt op deze 
dag zelf wel helpen. Denk bijvoorbeeld aan 
het opbouwen en afbreken van een partytent 
voor de barbecue, verkopen van loten voor 
de tombola en het verzorgen van de BBQ en 
drank (verkoop). 

Voor onze vrijwilligers en partners 
organiseren we 1 x per jaar een feestavond. 
Dit is een gezellig samenzijn met eten en 
drank. Jij hoeft dit niet te organiseren, maar 
helpt ons met het opbouwen en afbreken 
van de partytent. 

Jaarlijks organiseert Sparta’18 op Tweede 
Pinksterdag een voetbaltoernooi voor de 
jongste jeugdteams. Jij hoeft dit niet te 
organiseren, maar we vragen hulp tijdens 
deze dag: Opbouwen en opruimen van 
velden en tentjes, snoepverkoop, het regelen 
van het verkeer op de parkeerplaats/
omgeving, bezetting bonnenkassa, centrale 
tijdsregistratie, EHBO, etc. 

2 x per jaar wil de dames- meidenafdeling 
van Sparta’18 een vriendinnen dag 
organiseren om meisjes kennis te laten 
maken met voetbal. Voetbalkennis is niet 
vereist. We hebben je hulp nodig binnen de 
catering en bij het begeleiden van groepjes 
bij de spellen.

#metelkaarenvoorelkaar

Activiteiten


