
                                                                       OPROEP: VRIJWILLIGERS 

‘Samen zijn we ZIGO!’ 
- sinds 1936 - 

 

 

 

  

 

 

Vacature: Barmedewerker/-ster Donderdag en Zaterdag (7 vacatures) 
 

Donderdagavond 

De Kantinecommissie is op zoek naar 3 vrijwilligers die op donderdagavond, tijdens onze 

gezellige wekelijkse clubavond een bardienst willen draaien. Het betreft zo’n 1 bardienst per 

maand! De tijden zijn nu, i.v.m. Covid-19, gerelateerd aan de tijden die door het RIVM aan ons als 

club worden opgelegd. Normale tijden van bardiensten op de Clubavond zijn van 19:30 uur tot 

01:00 uur. 

 

Zaterdagmiddag 

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar 4 barvrijwilligers, die bij voorkeur op zaterdagmiddag, 

van ongeveer 13:00 uur tot ongeveer 18:00 uur bardiensten willen draaien. Ook hierbij gelden 

momenteel de sluitingstijden c.q. richtlijnen van het RIVM. 

 

Het zou zo ontzettend triest zijn, wanner we genoodzaakt zijn om de kantine te moeten 

sluiten, omdat er gebrek is aan vrijwilligers! 

 

Wie kan zich hiervoor aanmelden? 

- Iedereen boven de 18 jaar. 

- Geen ervaring? Geen probleem, je wordt ingewerkt! Je komt echt niet meteen alleen voor het 

blok te staan. 

- Ik kan niet tappen! Geen probleem! Ook het tappen van een biertje wordt je aangeleerd! 

Daarnaast hebben we gelukkig ook veel liefhebbers van bier in flesjes! 

- Ik kan niet snel of goed rekenen! Geen probleem! Je hoeft namelijk niet te rekenen! De kassa is 

zodanig ingericht, dat alles voor je opgeteld wordt! Omdat we cashless werken, gaan alle 

betalingen via pin of via de clubcard. Geen wisselgeld tellen dus! 

 

Enkele uren per week of maand, helpen ons al enorm! Alvast bedankt! 

 

Geïnteresseerden voor deze functies, kunnen een mailtje sturen naar: bestuur@vvzigo.nl. 

 

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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