
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 13, juni 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Vrijwilligers, verenigt u! 

     Zoals het afgelopen jaar al aangekondigd gaan we alle (ouders van  

   jeugd) leden bellen. Dat moment gebruiken we ook om de gegevens van  

   onze (ouders van) leden te controleren, corrigeren en aan te vullen. Maar het   

  belangrijkste is natuurlijk dat we jullie gaan vragen wat je voor de vereniging eventueel 

         al doet of wat je zou willen gaan doen. Hieronder staan een aantal taken waarvoor we mensen 

 zoeken. Tevens vind je een link naar het document op de website waar al die taken in beschreven 

staan.  

Opleiding 

Voor alle taken die er zijn is er iemand binnen de 
vereniging die je over de ins en outs kan vertellen. Die 
je zal begeleiden voor een korte of langere tijd 
afhankelijk van de taak. Je hoeft echt niet gestudeerd 
te hebben om wat te doen binnen de vereniging. Met 
een beetje inzet komt alles op zijn pootjes terecht.  

 

Taken 

Hieronder staan een aantal taken 
 als voorbeeld. Meer informatie  
is in het document te lezen. 

- Zaalwacht zaterdagmiddag  
(of een halve middag) 

- Coaches (evt. samen of verdeeld) 
- Bestuurslid Senior Coördinator 
- Scheidsrechter coördinator 
- Teller Grootpapier (2e divisie wedstrijden) 
- Toernooi organisatie 
- Assistentie bij toernooien, bezetten 

wedstrijdtafel, (mini)scheidsrechter 
- Wedstrijd secretaris 
- Jeugdcommissie 
- Vrijwilliger coördinator 

Geld… en tijd! 

In het beleidsplan dat vorig jaar is aangenomen 
hebben we met elkaar uitgesproken dat we een 
vereniging willen zijn voor en door leden.  
Dat betekent dat je naast je geldelijke contributie ook 
een stukje contributie in tijd zal moeten leveren.  
De één vind het leuk om meer bezig te zijn met de 
organisatie, het vooraf bedenken en uitwerken van  

 ideeën, terwijl een ander meer houdt van 
een concrete uitvoerende taak.  Allebei 
zijn ze nodig. Er is genoeg te doen.  
 
En ja, iedereen heeft het druk, maar 
bijvoorbeeld 1x per jaar een paar uurtjes 
helpen zou al een heleboel kunnen 
schelen 
 

 
Als er al een pool van mensen is die te bellen   

 zijn als er handjes nodig zijn. Dat scheelt veel 
 denkers toch weer werk. 

 We maken een overzicht van wat iedereen voor de 
vereniging doet, want er gebeurt al zoveel maar er kan en moet 
nog meer gebeuren! 
 
 

 

 

Lees over alle taken: 
http://wp.me/a48FsC-oa  
 
Weet je al wat je wil doen? Mis je nog iets? Mail met 
vrijwilliger@ritolavolleybal.nl  

http://wp.me/a48FsC-oa
mailto:vrijwilliger@ritolavolleybal.nl

