
            OPROEP: VRIJWILLIGERS 

‘Samen zijn we ZIGO!’ 
- sinds 1936 - 

 

 

 

 

 

Vacature(s): NIX-Team (3 vacatures) 
 

Wat is het NIX Team?  

Dit is/wordt een nieuw team, dat vroeger bekend stond als het JAC (Jeugd Activiteiten 

Commissie). NIX is afgeleid van de reclame ‘NIX onder 18.’ Dit is ook jullie doelgroep.  
 

 

 

De afgelopen jaren was dit ondergebracht in de Activiteiten Commissie, maar i.v.m. 

volwassen geworden kinderen, liep de binding met de jongste jeugd (en de kennis van de 

interesses van de allernieuwste generaties) daar terug. 

 

Wat doet het NIX Team? 

Het NIX Team “verzint zelf” leuke activiteiten voor al onze jonge leden, die onder de 18 

zijn. 

 

Wat voor activiteiten organiseren het NIX Team?  

Jullie zorgen er als NIX team voor, dat er leuke activiteiten zijn voor alle categorieën 

onder de 18. Voorbeelden kunnen zijn: sinterklaasfeest, Paaseieren zoeken, 

Kerstspeurtocht, sportdag/zeskamp, FIFA-toernooi of onderling voetbaltoernooi, etc. Ook 

de coördinatie van de Grote Club Actie valt onder deze activiteiten. Voor enkele 

activiteiten zijn er nog bestaande draaiboeken beschikbaar, van de huidige Activiteiten 

Commissie, die indien gewenst, zo gevolgd kunnen worden. 

 

Wie zijn hier de geschikte personen voor? 

Dit zijn de ouders van onze jeugdleden, van de kabouters tot aan de JO-18. We hebben al 

3 ouders van kabouters tot aan JO-9 benaderd. Als we nog 3 geïnteresseerde ouders 

kunnen vinden, bij voorkeur vanaf de JO-11 tot en met de JO-18, dan heb je een perfect 

NIX-team, die voor “hun eigen kinderen en hun teamgenoten” wat vrije tijd inleveren om 

hen te voorzien van een superleuke ZIGO-jeugd, waar ze een leven lang aan terug 

denken. Een hele leuke vrijwilligerstaak die in het verleden uitgegroeid is tot blijvende 

vriendschappen. Je smelt al bij ieder blij “koppie” van de kinderen bij een activiteit. 

 

Ben jij bekend en/of betrokken met de jeugd van 11 tot 18 jaar én hun interesses? Of wil 

je toch liever de ouders aanvullen van onze jongste jeugd? Stuur dan een mail 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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