
EXTRA HULP HARD NODIG! 

  Zonder vrijwilligers geen draaiende voetbalclub! 

Zoals het elke amateur voetbalclub in ons land betaamt heeft deze bestaansrecht bij volle inzet van allemaal 
vrijwilligers. Deze mensen dragen de club en zorgen voor het juiste reilen en zeilen, zodat een ieder lid volop van een 
heerlijk potje voetbal kan genieten. 
 
Op iedere plek, is het → de kantine, het onderhoud van het complex, het geven van trainingen, het regelen en 
organiseren van activiteiten en de behorende communicatie, het wassen van de kleding, het aantrekken en 
contacten van sponsoren en ga zo maar door.. overal zijn enthousiaste mensen bij nodig die zorgen voor een 
geoliede (VVR) machine. 
 
Via dit formulier willen we je vragen mee te denken in het vrijwilligerschap voor onze club.  
Ben je geen lid maar; vader, moeder, opa, oma? Wij zijn blij met iedere inzet voor de club! Vul het formulier gerust 
in, ook al heb je vragen. We benaderen je om dit te bespreken.  
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Lid ja/nee:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Op welk telnr. kunnen we je bereiken om hierover te babbelen?:………………………………………………………. 
 
1. Ben je al vrijwilliger bij VVRuinerwold?  
 

o Ja, namelijk…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
o Nee (Graag hieronder een korte motivatie en ga door naar vraag 3) 

 
 
 
 
 
 

2. Je bent dus al vrijwilliger, bedankt! Ben je tevreden over je huidige activiteit bij VVRuinerwold?  
 

 
 
 
 
 

3. Kan je aangeven waarom je op dit moment geen vrijwilligerswerkzaamheden verricht?  
o Geen tijd 
o Ik ben nooit benaderd, mij is nooit iets gevraagd 
o Andere reden, namelijk:  

 
 
 
 
 

 
4. Zou je (op termijn) iets voor onze vereniging willen doen?  

o Ja 
o Nee (Graag hieronder een korte motivatie en ga door naar vraag 6)  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



5. Je wilt vrijwilliger worden of bent al vrijwilliger bij VVRuinerwold. Waarvoor kunnen wij jou (ook nog) 
benaderen? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

A. Activiteiten 
o Activiteitencommissie (organiseren activiteiten voor jong & oud) 
o Jeugdcommissie (functie nieuwe voorzitter staat open.)  
o Pr/ mediacommissie  

B. Bestuurlijk   
o Voorzitter 
o Penningmeester 
o Secretaris  
o Wedstrijdzaken 
o Accomodatiebeheer 
o Coördinator jeugd 
o Coördinator senioren 

C. Clubgebouw  
o Kantinedienst (verschillende diensten mogelijk)  
o Gastheer/vrouw (ontvangen van scheidsrechters en leiders zaterdag en/of 

zondag)  
o Planner kantinedienst 
o Inkoop/ aanspreekpunt kantine  

D. Onderhoud  
o Schoonmaken, onderhouden terrein (afval, onkruid, reclameborden etc)  
o Onderhoud gebouwen (schilderen, allerlei klussen)  

E. Spelleiding  
o Scheidsrechter coördinator  
o Scheidsrechter jeugd 
o Scheidsrechter senioren 

F. Voetbalzaken 
o Keeperstrainer  
o Leid(st)er jeugdelftallen of senioren (dames of heren)  
o Train(st)er kabouters, jeugdelftallen of senioren (dames of heren)  
o Lid Technische commissie  
o Verzorger/ samenwerking met Fysio   

G. Overig  
o Ik kan niet een goede keus maken, wil wel zo nu en dan eens helpen. Bel 

me gerust.  
o Ik kan ondersteuning of advies geven op gebied van 

energiebeheer/energiebesparing. Bel me gerust. 
o Ik wil graag meer weten wat er zoal mogelijk is en wat er dan wordt 

verwacht of gedaan moet worden. Bel me gerust.  
o Anders, namelijk: ………………………………………………………………………….. 

 
6.  Heb je nog suggesties? Wat kan beter? Wat moet anders? Welke vraag heb je gemist? Laat het ons weten en 
vul hieronder in:  

 
 
 
 
 

Tot slot willen we graag je reactie op de volgende stelling: VVRuinerwold moet een financiële bijdrage vragen van 
ouders /leden indien men geen vrijwilligersactiviteiten wil verrichten.   Eens /Oneens  Toelichting: 

 
 
 
 
 

(Graag dit formulier weer inleveren bij degene waar je hem van gekregen hebt).  
(Kopieer dit formulier gerust als je meerdere gezinsleden hebt die dit formulier willen invullen)  

Bedankt voor het invullen van dit formulier!! 

 
 
 

 
 
 


