
        OPROEP: VRIJWILLIGERS 

 

‘Samen zijn we ZIGO!’ 
- sinds 1936 - 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature: Scheidsrechters- en wedstrijdplanner 
 

Bijna ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld op ons sportpark. Voor deze 

wedstrijden dient van alles geregeld te worden, denk aan scheidsrechters regelen voor 

wedstrijden vanaf de junioren t/m de senioren.  

ZIGO zou heel erg geholpen worden, als jij deze taak op je wilt nemen, voor het regelen of 

assisteren van de scheidsrechters, het controleren van de indelingen van de wedstrijden en 

waar nodig; wijzigingen aanbrengen in het wedsstrijdschema. 

 

Hoe ziet jouw taak eruit? 

* Het inplannen van scheidsrechters. 

* Contact houden met scheidsrechters. 

* Overleg met het wedstrijdsecretariaat. 

* Controleren en waar mogelijk wijzigen van speelschema’s. 

* Het aanvragen van eventuele cursussen voor (potentiële) scheidsrechters. 

Voor aanmelden en/of vragen, meer informatie of toelichting, kan je contact opnemen via e-

mail: secretaris@vvzigo.nl. Ook naar scheidsrechters zijn wij overigens op zoek! 

 

Vacature: Wedstrijdsecretariaat  
Om alle wedstrijden goed te laten verlopen, zijn er enthousiaste mensen gewenst in ons 

wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdsecretaris is mede verantwoordelijk voor een goed 

verloop van het wedstrijdprogramma. Je onderhoudt daarvoor nauw contact met de 

scheidsrechters en met de personen uit de commissie Voetbalzaken. 

 

Uiteraard zal je in de beginfase vakkundig begeleid worden door onze huidige 

wedstrijdsecretaris. Het is fijn om voor deze functie meerdere personen te hebben, zodat dit 

afwisselend geregeld kan worden. Je bent een gastheer- of -vrouw qua ontvangst van de 

bezoekende teams en het eerste aanspreekpunt op de zaterdagmiddag, wanneer onze 

gasten vragen hebben. Je verwijst hen naar het juiste veld, assisteert bij de 

jeugdwedstrijden, etc. 

 

Is bovenstaande iets voor jou? Neem dan contact op met secretaris@vvzigo.nl. Ook al heb je 

slechts één dagdeel in de maand de tijd! Wij zijn op zoek naar jou! Vele handen maken nu 

eenmaal licht werk! 

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? 

 

mailto:secretaris@vvzigo.nl
mailto:secretaris@vvzigo.nl

