
Functie 

Kantine en Sportpark

Taakomschrijving Tijd

Hulp tijdens de 
thuiswedstrijden van 
Sparta 1 

Hulp bij 
snoeiwerkzaamheden op 
het sportpark.

Kascommissielid

Vrijwilliger 
kantinedienst.

Diverse onderhoudswerk-
zaamheden sportpak

Ongeveer 14 x per 
seizoen (meestal 1 x per 2 
weken) op zondagmiddag 
gedurende 1 – 1,5 uur. Je 
kunt ook aangeven dat je 
dit bijvoorbeeld wel 3 of 5 
keer per seizoen wil doen, 
ipv 14 x per seizoen. Met 
een groepje vrijwilligers 
kunnen we ook een schema 
maken!

Je kunt zelf aangeven 
hoeveel dagdelen per 
seizoen je op zaterdag en/
of zondag zou willen helpen 
in de kantine.

1 (deel van een) zaterdag in 
januari / februari.                                                                                                                                   

1 avond per jaar, in sept/
okt/nov voorafgaand aan 
de ALV. Plus aanwezigheid 
tijdens de ALV. Liefst 
affiniteit met cijfers/
financiën. lid mag maximaal 
3 jaar plaatsnemen in 
deze commissie. Daarom 
hebben we elk jaar 1 nieuw 
lid voor de kascommissie 
nodig.                                                                                                                                         

Afhankelijk van de klus 
enkele uren. 

Als Sparta 1 een thuiswedstrijd heeft zijn er 
een aantal taken: 
- 2 personen innen entree bij de hoofdingang 
 van het sportpark.
- 2 personen gaan rond voor het verkopen 
 van loten voor het levensmiddelenpakket. 
- 1 of 2 personen helpen tijdens de rust met 
 het verkopen van koffie of thee. 

Onder leiding van de mensen van de 
onderhoudscommissie van het sportpark 
worden één keer per jaar de bomen en 
struiken rondom het sportpark gesnoeid. Ze 
kunnen jouw hulp hierbij goed gebruiken. 
Het zou handig zijn als je goed overweg kunt 
met een motorzaag. Maar ook handen om 
te helpen sjouwen zijn welkom! We zoeken 
hiervoor circa 10 personen.

1 x per jaar houdt Sparta’18 haar 
Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Tijdens deze vergadering presenteert de 
penningmeester de cijfers (resultaten en 
begroting). Voorafgaand aan de ALV komen 
3 kascommissieleden bij de penningmeester 
op bezoek, om zijn werk te controleren. 

Je hebt enige affiniteit met de horeca 
en houdt van aanpakken. Je helpt het 
kantineteam in de keuken, aan de bar 
en in de kantine.

Dit kan steeds een andere onderhoudsklus 
zijn; bijvoorbeeld het opschilderen van 
buitenhout, reparatie van materialen op het 
sportpark of aan de kantine / kleedlokalen 
etc. Dit is niet precies van tevoren te 
omschrijven, welke klus dit betreft, en 
wanneer. Maar als je bereid bent om 
bijvoorbeeld 1 x per seizoen je handen uit de 
mouwen te steken, meld je dan hiervoor aan! 
Wij benaderen je als we een klus hebben, jij 
beslist dan of dit iets voor jou is.                                                                                                               

#metelkaarenvoorelkaar


