
NIEUWSBRIEF
VRIJWILLIGERS

1

IN DEZE NIEUWSBRIEF

INLEIDING..............................................................................2

VRIJWILLIGERS IN BEELD...................................................3

VORIG CLUBACTIVITEITENFEEST......................................6

VRIJWILLIGER, EN DAN?.....................................................8

CHILLINGS @ WIPPOLDER................................................10

WINNEN, VERDIENEN EN WEGGEVEN ............................11

HET HART MOET BLIJVEN KLOPPEN ...............................12

COLOFON

Redactie
Erwin Bothof 

Wendela Kuper 
Ron Buijze

Vormgeving 
Tim Lötters 

communicatie@
svwippolder.nl

Januari 2023

Januari 2023

Zonder vrijwilligers geen club!

mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=
mailto:communicatie%40svwippolder.nl%20?subject=


SV Wippolder vrijwilligers

INLEIDING

Allereerst een gelukkig en sportief nieuw jaar gewenst! Afgelopen jaar hebben we weer gemerkt 
hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor onze vereniging. Ook dit jaar hopen we weer te kunnen rekenen 
op jullie steun. Daarom gaan we net als twee jaar geleden weer een ‘Vrijwilligers activiteiten feestje’ 
organiseren. Naast dat het feestje destijds heel succesvol was, namelijk 40 vrijwilligers geworven, 
is het ook een fantastische herinnering die we hier gemaakt hebben met elkaar. Ik zie ons nog zo 
staan met elkaar en uit volle borst ‘You never walk alone’ zingen. En dit kunststukje willen we op 21 
januari 2023 van 16:00 tot 18:00 heel graag herhalen. Hoe gaaf zou het zijn als we onze vereniging 
een boost kunnen geven en wederom mensen kunnen gaan betrekken bij onze Wippolder familie. 
Wippolder is immers een club waar je bij wilt horen!

En zoals aangegeven tijdens de Algemene Leden Vergadering heeft een 80 jarige gelukstudie op 
de Harvard Universiteit aangetoond dat de ‘kwaliteit van relaties’ is waar mensen het meest gelukkig 
van worden. Bij Wippolder zijn we daar ons bewust van en daarom vinden we het heel belangrijk 
om ook de mens achter de vrijwilliger of voetballer te zien en te waarderen. Je zou kunnen zeggen 
dat wij de mens centraal stellen en niet het resultaat. Omdat wij geloven dat wanneer je de mens 
centraal stelt, sportprestaties en resultaten als gevolg boven komen drijven. 
In Noorwegen is hier zelfs de gehele sport infrastructuur op ingericht. Het heeft geresulteerd dat het 
land bovenaan staat op de medaillespiegel allertijden van de Olympische Winterspelen. 

Maar dichterbij huis zien we de mooie resultaten van ons vlaggenschip met de promotie naar de 1e 
klasse. Een geweldige prestatie waar wat mij betreft Mark Moen een zeer groot aandeel in heeft. 
Ook hij stelt de mens centraal en heeft oprechte aandacht voor zijn staf, spelers en vrijwilligers 
binnen de club. En met het aantrekken van Michael Simons hebben we ook een Hoofd Jeugd 
Opleidingen die achter deze filosofie staat.

Tenslotte wil ik ouders en kinderen uitnodigen om naar dit geweldige feest te komen. En te genieten 
van onze club. En wie weet vind je het zelfs zo leuk dat je ook een taak of een rol op je wil nemen 
zodat onze vereniging nog mooier kan worden dan dat ‘ie al is.Lees gauw verder zodat je nog meer 
geïnspireerd kan raken over waarom vrijwilligerswerk zo leuk en belangrijk is.

Namens alle vrijwilligers,
Ron Buijze
Bestuurslid Manager Voetbalzaken
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Het is 20:00 uur, inmiddels donker en het is net 
gestopt met regenen. Ik stap op mijn fiets naar 
Jessica Oosterhof en Folkert Schrok voor een 
duo interview. Twee BWV-ers! Ik bedoel natuurlijk 
twee Bekende Wippolder Vrijwilligers. Jessica is 
Hoofd Coördinator en heel belangrijk voor heel 
veel communicatie binnen de club voor zowel 
jeugd als senioren. Ook Folkert vertegenwoordigd 
zowel de jeugd als senioren. Bij de jeugd als 
Hoofdtrainer van de jongste jeugd en hij zit in de 
seniorencommissie. Deze avond wil ik er achter 
komen wat vrijwilligerswerk bij Wippolder voor hun 
nou zo leuk maakt. Waarom doen zij vrijwilligerswerk 
en wat maakt Wippolder zo bijzonder?
En naar het voorbeeld van Villa Felderhof en Isola 
di Beau hebben is er een locatie gekozen, zodat de 
geïnterviewden zich op hun gemak voelen en zich 
vrij voelen om alles te kunnen zeggen. Uiteraard 
mag een goed glas wijn niet ontbreken. En al snel 
hebben we een goed gesprek met elkaar. Tijd om 
ook de laptop open te klappen en verslaglegging 
te doen...

Waarom doen jullie vrijwilligerswerk en hoe is 
het begonnen bij Wippolder?
Folkert: “Vanuit Den Haag zijn we destijds verhuisd 
naar Emerald Delfgauw. Mijn zoon Jelle speelde 
toen nog bij RAVA in Den Haag en bleef daar 
aanvankelijk ook voetballen. In de wijk voetbalde 
hij met zijn vriendjes die uiteindelijk allemaal bij 
Wippolder gingen voetballen. Uiteraard werd hij 
door zijn vriendjes gevraagd om ook naar Wippolder 
te komen. En Jelle kon die verleiding niet meer 
weerstaan waardoor RAVA werd ingeruild voor de 
‘blauw witten’ uit Delft. Vervolgens riep ik dat ik wel 
de trainer wilde worden. Na 3 jaar met Odette als 
trainer ben ik daarna hoofdtrainer van de mini’s (nu 
de JO7) geworden bij mijn andere zoon Friso.  De 
jaren er na ben ik het ene jaar trainer geweest van 
Jelle en het daaropvolgende jaar van Friso. Zo is 
het begonnen.”
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Jessica: “Ik deed altijd veel voor de basisschool 
waar de kinderen, Anouk en Ruben op zaten, 
in de ouderraad. Hier hielp ik mee sportdagen, 
sinterklaas en andere evenementen te organiseren. 
En toen de kinderen klaar waren op de basisschool 
wilde ik wel iets blijven doen. En onze voormalige 
penningmeester ‘Berny’ wist dat! Zijn dochters zaten 
op dezelfde basisschool in Delfgauw, vandaar dat 
we elkaar kende.”

“Berny heeft toen gevraagd of ik coördinator van 
de jongste jeugd wilde worden, waaronder van 
het smurfenvoetbal. Het was in de periode dat 
Folkert net was gestopt als vrijwilliger. En zo begon 
voor mij het vrijwilligerswerk bij Wippolder. En al 
snel bleek dat ik het heel leuk vond om te doen. 
Jonge ouders wegwijs maken waarvan hun kind 
voor het eerst bij Wippolder kwam voetballen. Mijn 
enthousiasme bleek aanstekelijk. Ouders werden 
zelf ook enthousiast om vrijwilligerstaken op zich 
te nemen. En dat wekte vervolgens ook weer 
enthousiasme op.”

“Bianca van Zwieten was destijds Hoofd Coördinator 
en ik leerde ook andere Groepscoördinatoren 
kennen. Van mijn man Nico hoorde ik ook veel 
wat er speelde bij Wippolder omdat hij toen ook 
al vrijwilligerswerk deed als Hoofdtrainer. En 
toen bleek dat Bianca ging stoppen als Hoofd 
Coördinator en dat leek me erg leuk om te doen. Ik 
vind het namelijk heel fijn als mensen het naar hun 
zin hebben. Het gaat mij niet perse om het voetbal 
zelf. Maar wel om dat de zaken er om heen goed 
geregeld zijn.”

Beiden nemen nog een slok van hun rode wijn en 
dan geeft Folkert opeens een mooi compliment aan 
Jessica.

Links: Folkert Schrok
Rechts: Jessica Oosterhof 

VRIJWILLIGERS IN BEELD
VILLA DU MIDI



Folkert: “Een mooi voorbeeld dat zaken goed 
geregeld waren, mede door Jessica, was tijdens 
de Coronaperiode. Dat werd bevestigd na controle 
van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren die 
vonden ook dat het strak was georganiseerd. 
Er waren ook wel klachten te horen vanuit de club 
over al die regels. Maar ik vind dat club belang altijd 
boven individueel belang moet gaan. En soms zijn 
dan dergelijke regels nodig.”

Jessica: “En waar ik ook blij van word is dat we 
trainingspakken hebben geregeld. En dat je 
trainers door de wijk ziet fietsen en lopen met die 
pakken aan. Dat vind ik echt heel leuk. Je herkent 
de mensen en je weet dat de trainers het belangrijk 
vinden. En door trainingspakken te regelen neem 
je trainers serieus wat ze voor de club betekenen. 
Het geeft ook een soort trots gevoel.  En weet je 
dat er bijna 80 jeugdtrainers rondlopen? Dat is echt 
heel veel. Sowieso hoeveel vrijwilligers we hebben 
rondlopen bij Wippolder.”

Folkert: “Wat ik heel leuk vind is dat wanneer de 
trainers die trainingspakken dragen, dat het een 
geheel uitstraalt.”

Folkert: “Weet je dat ik ooit eens heb berekend 
en beschreven hoeveel vrijwilligersuren we nodig 
hebben om onze club draaiende te houden. Destijds 
beschreef ik dat we daarvoor 30.000 vrijwilligers 
uren nodig hebben. Gelukkig hoor ik steeds 
meer geluiden dat er een hoop geregeld wordt bij 
Wippolder zoals onder andere het Sinterklaasfeest 
en het olliebollentoernooi.”

Folkert: “En wat ik het allerleukst vind is, dat er 
jongens zijn die ergens anders voetballen toch naar 
het olliebollen toernooi komen. Of bijvoorbeeld een 
Tristan die zelf ergens anders voetbalt toch komt 
kijken naar het 1e en 2e.”
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Wat maakt vrijwilligerswerk zo leuk?
Jessica: “Wat er allemaal achter de schermen 
gebeurd. Dat vind ik heel interessant. Bijvoorbeeld 
hoe we omgaan met voetbalmateriaal. Maar ook 
dat de trainers goed gefaciliteerd worden zodat 
ze het trainen goed en met plezier kunnen doen. 
Naast de trainingspakken was een van de grotere 
projecten het herinrichten van het ballenhok samen 
met Hans Albersen zodat elk team bij zijn of haar 
eigen trainingsmaterialen kan en niet hoeft mis te 
grijpen.”

“Elke trainer heeft nu een ballentas met een eigen 
set ballen, hesjes en pionnen in zijn of haar beheer.
Je kan het bijna vergelijken met een school. 
Enthousiasme, als kinderen of ouders het leuk 
vinden. Ook als het soms niet zo lekker gaat om te 
proberen dat je er toch uitkomt. Of dat kids lekker 
voetballen. Als je kinderen ziet aankomen fietsen 
en ze hebben zin om te voetballen. Dat vind ik 
gewoon leuk.”

Jessica: “Wat ik ook heel leuk vind als kinderen 
beginnen bij de smurfen en je ziet kinderen 
vervolgens groeien.”

Folkert: “Dat een kind in eerste instantie niet zo goed 
kan voetballen en toch uitgroeit tot selectiespeler. 
Dat vind ik zo gaaf.”

Jessica: “Of dat kinderen groeien op mentaal vlak. 
Van heel verlegen naar meer zelfvertrouwen.”

Links: Bianca van Zwieten
Rechts: Jessica Oosterhof 



Wat is het mooiste project wat jullie binnen 
Wippolder hebben gedaan?
Folkert: “Alle midweken. Dat is het mooiste wat er 
is. Drie dagen georganiseerde chaos. Om 4 uur 
naar bed en om 6 uur weer op.”

Jessica: “Ik heb niet echt één ding hoor. Maar 
meerdere. Heb natuurlijk al een paar projecten 
genoemd. Maar ontvangen van nieuwe spelertjes 
en ouders vind ik echt het allerleukste. Dat ze 
zich welkom voelen. Dat ze zich thuis voelen. En 
als ouders zeggen: We hebben die en die clubs 
al geprobeerd maar vinden Wippolder het leukst. 
Dat je een bijdrage daar aan kan leveren. Ik merk 
aan mijn eigen kinderen dat ze voetballen heerlijk 
vinden. Als ik daar een bijdrage aan kan leveren 
voor andere kinderen dan vind ik dat geweldig.”

Wat zou je willen zeggen tegen mensen die nog 
geen vrijwilligers zijn?
Folkert: “Je krijgt er zoveel voor terug. Zoveel 
positieve energie. Soms ook negatieve. Maar dat 
weegt niet op tegen het positieve. Boodschappen 
doen bij AH duurt wel eens lang. Het is eigenlijk een 
dorpsclub van Emerald en de wijk Wippolder. Je 
kan heel goed aarden in de buurt. Je leert mensen 
kennen.”

Jessica: “Je krijgt er heel veel voor terug. 
Bijvoorbeeld gezelligheid. Om samen dingen te 
organiseren dat zorgt voor verbinding.”

Wat maakt Wippolder bijzonder?
Jessica: “Dat spelers zowel echt leren voetbal 
spelen op zijn of haar eigen niveau als ook het 
sociale aspect. Het is echt een combinatie van 
deze twee.”

Folkert: “Het is begonnen door Wil de Visser en Dick 
van der Struif. Namelijk dat het positief coachen 
door de hele club gemeengoed is geworden. En 
dat daardoor ouders en trainers ook positief langs 
de lijn staan.”

De avond en het gezellige interview in Vila Du Midi 
zit er bijna op. Het slotwoord is aan Folkert:

“We hebben nog heel veel vrijwilligers nodig. 
Het kan nog gezelliger en beter worden.  En wat 
ik tot slot willen zeggen is. Ik ben natuurlijk even 
weggeweest, maar miste de kinderen heel erg.”
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Lets party! Want zeg nou eerlijk, wie houdt er nou 
niet van feestje? 

Vrijwilligers werven is een doorlopende taak voor 
elke vereniging, en dus ook voor Wippolder. Je 
komt altijd vrijwilligers tekort. Naast een kleine 
harde kern van mensen die er altijd zijn, komen 
mensen en gaan mensen. In 2019 was John 
Körver nog geen secretaris in het bestuur, maar wel 
vrijwilligerscoördinator. Samen met Ron Buijze die 
toen net was gestart in zijn bestuursrol bespraken zij 
met elkaar hoe ze op een leuke manier vrijwilligers 
konden werven. 

De vrijwilligerscommissie had al een mooie 
doorlopende actie bedacht. Namelijk, de vacature 
van de week. Een prachtige opgemaakte visual 
door Tim Lötters die geplaatst werd op onze socials 
met een link naar de overige vacatures op onze 
website. Maar ja... het is geen uitzendbureau waar 
je je inschrijft op vacatures. Het is een vereniging 
waar je samen dingen aanpakt en waar je elkaar 
persoonlijk vraagt om mee te doen. Het effect van 
de acties was dan ook niet waar we op hoopten. 
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Maar echt iets leuks, wat nog lang in het 
gemeenschappelijk Wippolder geheugen zou 
resoneren dat was er nog niet. En waar worden 
mooie herinneringen gemaakt? Inderdaad op 
feestjes. De eerste dans, de eerste kus, een 
favoriete song en nog veel meer. En toen kwamen 
we op het idee om vrijwilligers te werven tijdens 
een feestje. En voilà, hier ontstond de geboorte van 
een clubactiviteitenfeestje.

En zoals de meesten binnen onze prachtige club 
wel weten, is dat John naast zijn vrijwilligerstaken 
ook cartoon tekenaar is. En voor dat we het wisten 
hadden we een campagne bedacht met een aantal 
tekeningen. En de tekeningen mogen ook nu niet 
ontbreken in deze nieuwsbrief.

De eerste tekening is naar aanleiding van de 
uitdrukking “De bal laten rollen”!  Er zijn handjes 
nodig om een vereniging draaiende te houden. 
Dat is de urgentie! Ouders hebben hierin een 
belangrijke rol.

VORIG CLUBACTIVITEITENFEEST 

IMPRESSIE VORIG CLUBACTIVITEITENFEEST 

LET’S PARTY!



November 2022Een club waar je bij wilt horen!

Belangrijke handjes die we destijds nodig hadden 
waren scheidsrechters en bemensing van de 
commissiekamer. En ook nu zijn we weer op zoek 
naar dergelijke vrijwilligers rollen.

Door campagne zijn er behoorlijk wat naar 
het feestje gekomen en het heeft geleid tot 40 
vrijwilligers. Iedereen die zich had ingeschreven om 
vrijwilligerswerk te doen die kreeg een karikatuur 
tekening van John. Het feestje was zo succesvol 
dat John van het feestje zelf weinig heeft mee 
gekregen en zich het schompes heeft getekend. 
Namelijk 40 tekeningen.

Zouden we het resultaat van het vorige feestje 
kunnen evenaren, of misschien zelfs overtreffen? 

Eén ding is zeker, dromen zijn er om uit te komen!

IMPRESSIE VORIG CLUBACTIVITEITENFEEST 
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Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven. ‘Wat 
zijn nu de voordelen als je vrijwilliger bent?’ 

Ik denk zelf dat dit per persoon kan verschillen. Net 
zo goed als dat de reden om vrijwilliger te worden 
kan verschillen. De een zal het doen om zijn of haar 
kind te ondersteunen, de ander wil iets terug doen 
voor de maatschappij. Laat ik het dichtbij mijzelf 
houden en vooral mijn situatie vertellen en wat ik 
eruit haal.

We gaan een paar jaar terug in de tijd. Ik zal jullie 
niet te veel vermoeien met mijn achtergrondverhaal, 
maar in het kort kan ik vertellen dat op medisch vlak 
mijn gezin en ik behoorlijk wat hebben meegemaakt. 
Op mijn 38e werden ik geconfronteerd met een 
TIA, een herseninfarct en een aantal hartoperaties. 
Inmiddels gaat het goed met me en met ons gezin, 
maar het heeft wat sporen achtergelaten zoals 
bijvoorbeeld dat ik volledig afgekeurd ben. Geen 
zielig verhaal verder, het leven gaat zoals het gaat, 
dus schouders eronder en doorpakken. De functie 
die ik had bij mijn werkgever kon ik niet langer 
uitvoeren, IT Project leider. Een functie waarin 
stress, deadlines en grote beslissingen dagelijkse 
kost zijn. Gelukkig heeft mijn werkgever de tijd 
genomen om samen met mij een nieuwe functie 
te creëren binnen hetzelfde team. Heel fijn. Ik ging 
echter qua werkuren van 40/50 uur in de week naar 
max 12 uur, omdat mijn hoofd/lijf niet meer werkt 
zoals voorheen. 

Mijn zoon wilde al enkele jaren op voetbal. We 
wonen naast Wippolder, maar gezien de medische 
situatie was het niet eerder mogelijk dan afgelopen 
jaar. Eenmaal bij Wippolder merkte ik dat het 
sociale, de contacten mij ook erg goed deden. 
Omdat er geen trainer was voor zijn team, ben 
ik trainer geworden. Ik kreeg het aanbod om de 
KNVB-training te volgen om officieel pupillentrainer 
te worden. Hoewel ik niet wist of ik dit nog wel kon, 
een cursus volgen, nam ik het met beide handen 
aan. 
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Tijdens de cursus, maar ook tijdens het geven van 
trainingen, legde ik mijn focus vooral wat ik nog wel 
kon i.p.v. wat niet meer ging. Ook kreeg ik meer 
mee van wat er speelde binnen Wippolder, waar 
kansen liggen en waar we nog bruggen konden 
bouwen. 

Na de cursus, die ik succesvol heb afgerond, heb 
ik de keuze gemaakt om de toenmalige HJO te 
benaderen met de vraag of ze me ergens konden 
gebruiken. Via de HJO kwam ik bij Ron Buijze, 
Manager MT Voetbalzaken. Na wat gesprekken 
heb ik toegezegd de functie ‘Ondersteunende 
zaken’ op mij te nemen. Dit wel onder voorbehoud 
vanuit mijn kant of ik het lichamelijk vol zou houden. 
De functie heb ik voor een grootste gedeelte zelf 
mogen invullen waardoor het precies is geworden 
wat binnen mijn mogelijkheden past. Hierdoor is 
het nu een functie die op mijn lijf geschreven is.

Maar wat krijg ik er dan voor terug? Naast de 
KNVB-cursus en een leuke start voor mijn zoon 
bij Wippolder met mij als trainer (tenminste ik 
hoop dat hij dit leuk vond) ben ik een stuk socialer 
geworden, heb opnieuw mijn grenzen gevonden, 
maar kan ook doen waar ik al goed in was binnen 
de mogelijkheden die ik nu heb.

VRIJWILLIGER, EN DAN?
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Ik heb mijzelf weer teruggevonden om naast 
mijn baan van 12 uur in de week een mooie 
vrijwilligersfunctie te bekleden. Binnen deze functie 
heb ik veel contact met commissies, MT leden, 
veldkeuring, onderhoud en nog veel meer. Alles 
binnen mijn grenzen. En lukt het een keer niet, dan 
kan ik dit ook prima aangeven binnen het team. 
De uren op Wippolder zijn verschillend. De ene 
week ben ik een paar uur kwijt aan vergaderingen 
en dingen regelen voor de club. Vanuit huis of op 
Wippolder. De andere week heb ik helemaal niets. 
Naast alle werkzaamheden heb ik ook een paar 
nieuwe vrienden leren kennen, waarmee ik zelfs 
in Spanje afgelopen zomer nog een biertje heb 
mogen drinken.

SV Wippolder vrijwilligers

Ik hoop dat dit stukje een beetje duidelijkheid geeft 
over hoe dingen kunnen lopen binnen Wippolder 
en hoe het kan uitpakken. Ik ben Wippolder en de 
mensen die er dag en nacht zijn erg dankbaar. Wat 
mooi om deze vereniging samen iedere dag een 
beetje mooier te maken. Het is geweldig om binnen 
deze teams mee te mogen draaien en sterker nog… 
ik ben op mijn 41e voor het eerst lid geworden bij 
een voetbalvereniging. 7 tegen 7 bij Wippolder op 
zondag. Dus ook voor jullie thuis op de bank... er 
is nog hoop!

Sportieve groet,
Erwin Bothof



Om ons feest op 21 januari 2023 nog 
aanTREKkelijker te maken verzorgt Chillings de 
hapjes. Maar wie zijn de mensen achter Chillings 
eigenlijk? Dit leggen ze graag zelf aan jullie uit:
Zoals sommige wellicht al weten is Chillings 
@ Wippolder, onderdeel van Chillings aan de 
Florijnstraat. Chillings is een soort buurthuis waar 
je gezellig bij elkaar kunt komen, onder genot van 
een lekker kopje koffie of een heerlijk bolletje vers 
ijs. Maar er zijn ook veel mogelijkheden om de 
ruimte te huren en je events en feestjes te laten 
verzorgen bij Chillings.
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CHILLINGS @ WIPPOLDER

Omdat we bij Chillings de mensen graag samen 
brengen met lekker eten en drinken zo ook op 
Wippolder. We kijken graag naar waar ieder van 
kan genieten en maken zoveel mogelijk lekker en 
huisgemaakt. Zoals onze salades, hete kip, kip 
kerrie, kip saté en het gehakt van onze vlamtosti’s.
Chilllings wordt gerund door Miranda de Bruijn 
samen met Manuela, Dennis, Lina en Amparo.
Heb je leuke ideeën voor nieuwe specials? Laat het 
ons weten! Wij zijn er graag voor jullie.

Ook nemen wij deze gelegenheid om ieder 
te bedanken dat wij zo verwelkomt zijn bij de 
vereniging en we met z’n allen een geheel zijn die 
pro gezelligheid zijn.



Zeg nou zelf, wie wordt er niet blij van wat winnen 
of een leuke gift als tegenprestatie.
Hoewel Wippolder net als veel verengingen de 
hand op de knip houdt, snappen we ook
dat voor niets de zon op gaat. Daarnaast is het een 
feestmiddag, dus mogen we het best een beetje 
breder laten hangen. 

Het idee achter de feestmiddag is mensen 
verbinden, gezelligheid, vrijwilligers werven en 
uiteraard gewoon een heerlijk feestje op de club 
waar je bij wilt horen. We hebben binnen Wippolder 
een aantal openstaande functies, dit zijn veelal 
leden van een commissie en hebben een grotere 
taak binnen de vereniging. Daarnaast zijn er rollen, 
zoals bijvoorbeeld helpen bij de grote clubactie, 
helpen bij zomerkamp ed. Als laatste zijn er taken. 
Dit zijn losse momenten waarin iemand een keer 
een bardienst extra draait voor een team, helpt bij 
het vervangen van de netten tijdens de zomerstop, 
een keer schoonmaakt na een feestje ed. 

Zie hier wat er ALLEMAAL te winnen of te verkrijgen 
is tijdens onze feestmiddag:

1. Vrijwilligerswerk, klein of groot, het is allemaal 
even belangrijk en nodig binnen de vereniging, 
echter weten we ook dat een functies meer tijd kost. 
Juist daarom zetten we hier iets extra’s tegenover. 
Schrijf je je in voor een FUNCTIE, dan ontvang 
je een leuke persoonlijke tekening van niemand 
minder dan onze eigen John Körver!

2. Ook een rol mag niet ontbreken. Wat als we 
zonder grote clubactie, veldcontrole of jeugdkamp 
zouden bestaan. Dit kan en mag niet! Schrijf je in 
voor een ROL, dan ontvang je een lot om 1 van de 
6 prachtige oranjeballen te winnen.

3. Je wilt wel wat doen, maar bent beperkt in je tijd. 
Geen probleem, ook jij bent welkom! Schrijf je in op 
een TAAK, dan ontvang je een bon voor een (niet 
alcoholische) drank naar keuze te besteden tijdens 
een thuiswedstrijd.

4. Als laatste hebben we nog een leuk presentje 
voor de kinderen. Wat dit is? Kom vooral langs :)
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WINNEN, VERDIENEN EN WEGGEVEN!

SV Wippolder vrijwilligers

Erwin Bothof



De vrijwilligers vormen het kloppende hart van Wippolder. Zij zijn degenen die 
trainingen organiseren, coachen, de velden onderhouden, ervoor zorgen dat de 
materialen op orde zijn, dat de bar bemenst wordt en nog meer. We hebben onze 
vrijwilligers nodig! Er zijn al veel vrijwilligers actief bij Wippolder, maar we kunnen 
nog extra handen gebruiken. 

Daarom organiseren we op zaterdag 21 januari 2023 van 16:00 tot 18:00 een 
feestje. Enerzijds om onze huidige vrijwilligers te koesteren en aan de andere 
kant nieuwe mensen te werven die zich willen inzetten voor onze mooie club. 
We zijn nog op zoek naar verschillende mensen voor heel veel verschillende 
klussen. Wil je af en toe een bardienst draaien? Of vind je het leuk om te klussen, 
of wil je liever helpen bij trainingen? Er zijn heel veel mogelijkheden! Kom naar 
ons feestje en meld je ook aan als vrijwilliger! We hebben je nodig om het hart 
kloppend te houden!
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HET HART MOET BLIJVEN KLOPPEN!

SV Wippolder vrijwilligers


