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Wat kunt u doen bij onze club?
Onderstaand treft u een overzicht aan van vrijwilligerstaken die er binnen onze vereniging zijn te verrichten. Wij
hebben per taak een korte omschrijving inclusief globale tijdsbesteding vermeld. Zodoende kunt u afhankelijk van
uw beschikbare tijd en interesse zich aanmelden voor één van onderstaande functies.
Het spreekt voor zich dat u als nieuwe vrijwilliger door één ervaren collegavrijwilliger wegwijs wordt gemaakt in de
functie die u wenst te vervullen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van
onze bestuurs- / commissieleden, te vinden op onze website of mail naar info@vvbeekbergen.nl.
Overigens zijn er naast onderstaande functies ook diverse bestuursfuncties te bekleden. Mocht u hierin interesse
hebben, neem dan vooral contact met ons op. Uw hulp is meer dan welkom !

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het inventariseren, initiëren, organiseren en coördineren van
voetbal gerelateerde activiteiten.
Een paar dagdelen per jaar.

Afdelingscoördinator jeugd
Een afdeling is de jeugdleeftijdscategorie waarbinnen teams spelen, te weten: onder 19; onder 17; onder 15; onder
13; onder 11; onder 9; onder 8; minipups.
Is als deelnemer van de jeugdcommissie medeverantwoordelijk voor het beleid binnen de jeugd en
verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen zijn/haar afdeling. De afdelingscoördinator overlegt met
trainers en leiders over eventuele problemen en lost deze waar mogelijk op. U informeert de trainers en leiders
binnen uw afdeling en bent tevens aanspreekpunt voor ouder/verzorgers en leiders. De afdelingscoördinator
overlegt met de andere afdelingscoördinatoren en trainers over de teamsamenstelling.
Ca. 2 uur gemiddeld in de week. Inclusief maandelijkse vergadering.
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Communicatie / redactie
Het ondersteunen van de redactie van het clubblad en website en sociale media.
Enkele uren per maand.

Coördinator voor de kantinedienst
Verzorgt de bezetting van de kantine tijdens wedstrijddagen, toernooien en evenementen d.m.v. het opstellen
van (bar)dienstroosters. Ook maakt u nieuwe vrijwilligers voor de kantinedienst wegwijs achter de bar.
Ca. 2 uur per week.

Kantinedienst
Tijdens speeldagen is de kantine geopend. Voor aanwezigen schenkt u een kop koffie en/of thee, verkoopt
frisdrank en andere versnaperingen. Een taak die u altijd met minimaal 2 personen tegelijk uitvoert.
Ca. 4x per jaar 1 dagdeel (afhankelijk van aantal vrijwilligers) maar 1x per jaar zou al fijn zijn

Leider van voetbalteam (bij de jeugd bij voorkeur van uw eigen kind)
Is verantwoordelijk voor de organisatorische gang van zaken binnen het team in overleg met de trainer. Als
leider bent u het aanspreekpunt voor de spelers en bij de jeugd ook voor ouder/verzorgers. Als leider weet u
waar gespeeld wordt, hoe laat er gespeeld wordt en bepaalt hoe laat er verzameld wordt. Het opstellen van
een rijschema kan hierbij handig zijn.
U ontvangt de tegenstander bij thuiswedstrijden, vult het wedstrijdformulier in en geeft de uitslag door aan de
tafelcoördinator.
Als leider zorgt u ervoor dat de kleedkamers schoon achtergelaten worden (ook van de tegenstanders) en dat
er, bij de jeugd, toezicht is op de kinderen voor, tijdens en na de wedstrijd, zowel op het veld als ook in de
kleedkamer.
Ca. 1 uur per week.
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Materiaalcommissie / kledingcommissie
De materiaalcommissie/ kledingcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en het onderhoud van
alle trainingsmaterialen (ballen, hesjes, bidons, etc.) en de alle kleding uit het kledingpakket (sponsorkleding).
Een paar dagdelen, met name aan het begin en het eind van het seizoen.

Onderhoudscommissie
Als lid van de onderhoudscommissie helpt u bij het uitvoeren van diverse onderhoudsklussen aan het clubhuis
en de velden.
Naar eigen inzicht.

Scheidsrechter
Als scheidsrechter leidt u de wedstrijden. U zorgt ervoor dat iedereen de regels naleeft en grijpt in als dat niet
gebeurt. Ook zorg u er voor dat het wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld.
Ca. 2,5 uur per week (naar gelang uw beschikbaarheid). Zonodig tijdsbesteding voor het volgen van een
cursus verzorgt door VVB.

Sponsorcommissie
Het onderhouden van contacten met huidige sponsoren en het leggen van contact met potentiele sponsoren.
Het verzorgen van tenminste 1 jaarlijkse activiteit t.b.v. de sponsoren van de club.
Enkele uren per maand.

Tafel coördinator
U ontvangt de thuisspelende en bezoekende teams met hun leiders en geeft de kleedkamerindeling door. U
verwelkomt de scheidsrechters, zorgt voor de vlaggen en dat de bal hard genoeg is. U ondersteunt daarnaast
bij het invoeren van de digitale wedstrijdformulieren. Indien nodig zorgt u voor de reserveshirts (=andere kleur
bij gelijke kleuren met tegenstander). Ook ziet u er op toe dat na de wedstrijden alles weer opgeruimd is.
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(kleedkamers, velden, etc.). Tevens verzorgt u de consumpties voor leiders, scheidsrechters en spelers.
In geval van calamiteiten tijdens wedstrijden (inzet van professionele hulpverlening op of rondom het veld) bent
u samen met één of meerdere jeugdcommissieleden het aanspreekpunt.
Tevens draait u mee indien u tijd heeft in de kantinedienst. Bij de senioren zorgt u ook voor de overdracht naar
de volgende kantinedienstploeg.
Ca. 4x per jaar 1 dagdeel (afhankelijk van aantal vrijwilligers).

Toernooicommissie
Als lid van de toernooicommissie helpt u bij het inventariseren, organiseren en coördineren van toernooien
georganiseerd door of t.b.v. VV Beekbergen.
Een paar dagdelen per jaar.

Trainer
De trainer zorgt ervoor dat spelers zich individueel en als team(lid) ontwikkelen. De trainer brengt de spelers de
technieken van het voetbal bij op basis van het voetbaltechnische beleidsplan. Daarnaast – en heel belangrijk
– zorgt de trainer voor een goede sfeer in het team.
Ca. 4 tot 6 uur per week (op basis van 2x trainen per week en inclusief coaching tijdens wedstrijden).

Hulptrainer
e

Ondersteunt bij alle trainingen en vervangt de 1 trainer bij afwezigheid.
Ca. 3 a 4 uur per week (op basis van 2x trainen per week).
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