
                    OPROEP: VRIJWILLIGERS 

 

‘Samen zijn we ZIGO!’ 
- sinds 1936 - 

 

 

 

 

 

 

 

Gezocht: Helpende handen!  

 
Buiten het feit dat we op zoek zijn naar vaste betrouwbare vrijwilligers, genoemd in de diverse 
vacatures, zijn we altijd op zoek naar helpende handjes voor diverse, minder structurele taken! 
 
Wat kan je doen voor je club? 
Het betreft vaak kleine taken en/of hand- en spandiensten. Vaak zijn het oproepkrachten, welke 
we goed kunnen gebruiken, zodat we de druk wat kunnen wegnemen bij die kleine ploeg, 
trouwe, maar keihard werkende vrijwilligers! 
 
Zo is het bijvoorbeeld fijn: 
 
* Als we 2x per jaar met een groep vrijwilligers een grote schoonmaakbeurt kunnen doen.  
* Als er mensen komen helpen bij het opruimen van de velden voor aanvang van groot  
  onderhoud. Het vervangen van doelnetten, hangen van sponsorborden en andere klussen. 
* Als we mogen rekenen op uw hulp als we handen te kort komen met het opbouwen en weer  
   opruimen van evenementen of feestjes. 
* Als een copywriter wat teksten kan redigeren, voor op de website. 
* Als we af en toe een beroep kunnen doen op een fotograaf. 
* Als iemand die grafisch onderlegd is, af en toe een visual of poster kan ontwerpen. 
* Als iemand goed is met computers, internet/wifi of audio en video een storing kan oplossen.  

 

Bij ZIGO is altijd wel een helpende hand welkom! Denk je dat je skills hebt, waar wij gebruik van 

kunnen maken? Je kunt deze skills van nature hebben of dagelijks gebruiken in jouw werk, stage 

of studie. Laat je gauw horen en stuur eens mail naar: bestuur@vvzigo.nl. Enkele voorbeelden: 

 

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? 

 

Oproepkrachten! 
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