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Vacature: Leden voor de Activiteiten/Jubileum Commissie. 
 

Binnen het bestuur is het idee ontstaan om het huidige Activiteiten Commissie op te splitsen 

in het ‘NIX-Team’ (dat activiteiten zal organiseren voor de Kabouters tot aan de JO-17) en in 

de Activiteiten/Jubileum Commissie (voor de activiteiten van de JO-19 en de senioren). Tevens 

zal deze laatstgenoemde de organisatie voor het 90-jarig jubileum (in 2026) op zich nemen. 

Dit is dus de ‘Activiteiten/Jubileum Commissie.’ 

 

Wil jij enkele activiteiten op de korte termijn oppakken (Super Sunday, Snerttoernooi, 

Kelderklasse-middag, etc.)? Of lijkt het jou juist leuk om je in te zetten voor een groots en 

supergezellig 90-jarig jubileum in 2026? Of een mooie mix van beide? Wij zijn op zoek naar 

jou! 

 

Hoe ziet jouw taak eruit? 

In aanloop naar 2026, dus de komende jaren, ga je samen met de andere AC/JC-leden diverse 

activiteiten organiseren die extra inkomsten genereren voor het Jubileumfeest. 

 

Waar moet je aan denken (voor het Jubileum)?  

Een bingo, een loterij, een enveloppe actie. Ook een feestavond behoort tot de opties! Verder 

proberen aan te haken bij activiteiten van het NIX-Team, als daar de mogelijkheid zich voor 

doet om wat geld te genereren. Maar ook het zoeken van sponsoren, in overleg met de 

sponsorcommissie. 

 

Hoeveel vrije tijd gaat dit je kosten? 

Afhankelijk van het aantal activiteiten waaraan je wil bijdragen, ben je meer of minder vrije 

tijd kwijt. Wel vergadert de commissie 1x per maand enkele uurtjes in de avond. Daarnaast zal 

je ook nog wat dingen moeten organiseren in je vrije tijd en op de dag/avond van de activiteit 

zelf, zal je er, waar mogelijk, bij zijn. De huidige AC werkt met kleine werkgroepen per 

activiteit. Je hoeft dus niet aan iedere activiteit mee te helpen. 

 

Waar vinden de activiteiten plaats? 

De meeste activiteiten vinden plaats op ons sportpark. Het organiseren en uitwerken doe je 

thuis of samen met andere commissieleden bij ZIGO. Je staat dus nooit alleen voor een 

organisatie, maar altijd samen met andere in een werkgroep. Voor diverse, reeds gehouden 

activiteiten, liggen draaiboeken klaar, die je zou kunnen volgen. 

V.V. ZIGO (Zonder Inspanning Geen Overwinning) 

Beste leden van ZIGO, ouders van (jeugd)leden en andere die 

ZIGO een warm hart toedragen, om de club tot “overwinning te  

brengen” rekent de club op uw inspanning. Inspanning van 

iedereen is nodig om een hechte, gezellige en betaalbare club te 

zijn. Om te kunnen zijn (én blijven) waar ZIGO om bekend staat. 

Helpt u mee? 
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Kan ik deze taak aan? 

Jazeker! Iedereen met een gezond boerenverstand kan mee organiseren!  

We kijken naar elkaars sterke punten en daar maken we gebruik van. Ook is een netwerkje 

van gelijkgestemde altijd handig. 

 

Ben jij die ZIGO-man of vrouw die we zoeken? Wil jij naast het voetbal ook andere leuke, 

gezellige dingen organiseren én doen? Dan zijn wij op zoek naar JOU!  

 

We willen er een gaaf jubileum van maken en natuurlijk gaan we de voorbereiding ervan ook 

erg gezellig maken, tijdens de te organiseren activiteiten en samenkomsten! 

 

Doordat een aantal commissieleden door is geschoven naar andere vrijwilligersposities binnen 

de club, is extra versterking weer meer dan welkom! Meld je bij ons aan! We hebben iedereen 

heel hard nodig! 

 

Voor aanmelden, vragen, meer informatie en/of toelichting: activiteitencommissie@vvzigo.nl. 
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