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Anders:

Toelichting vrijwilligerswerk
Velddienst:
Op zaterdagmorgen- of middag ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het voetbalveld.
Je bent een soort gastvrouw\heer. Hierbij valt te denken aan:
•
•
•
•
•
•
•

Kleedkamerindeling
Ontvangen van de tegenstanders
Ontvangen van de scheidsrechter
Drinken in de pauze voor leiders en spelers
Standen invoeren
Schoonhouden van de boxen
Etc.

Grote schoonmaak Wâldstreffen
Twee keer per jaar wordt het ons sportcomplex grondig schoon gemaakt. Hierbij valt te denken aan:
•
•
•

Schoonmaken boxen
Schoonmaken reclameborden
Opruimen ballen- en materialenhok

•

Bestrating onkruidvrij maken

Camping Wâldstreffen organiseren
Eén keer in de twee jaar wordt er voor de jongste spelers van onze club een slotweekend
georganiseerd. Hierbij blijven ze in tenten op het voetbalveld slapen. Op vrijdagavond en
zaterdagmorgen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Een hele belevenis waar vaak ver van
te voren al naar uitgekeken wordt. Lijkt het je leuk om dit mee te organiseren geef dit dan aan op het
formulier.
Zaalwacht ZWH zaalvoetbal
Tijdens de zaalvoetbalcompetitie van de ZWH dienen we een aantal keren de zaalwacht uit te
voeren. Dit betekent dat je met een ander de leiding hebt tijdens het toernooi. Je bent
verantwoordelijk voor netheid en orde, het klaar zetten van het veld, het bedienen van de klok en
het vullen van de standen. Daarnaast zijn er altijd twee scheidsrechters aanwezig.
Begeleider\Hulp tijdens kaboutervoetbal
Als club moeten we soms het kaboutervoetbal organiseren. Er dienen dan een aantal velden klaar
gezet te worden op het voetbalveld. Daarnaast moet de klok bediend worden en dient er drinken
klaar gezet te worden.
Begeleider\hulp tijdens spelmorgen
In de kerstvakantie proberen we in De Skeakel een spelmorgen voor de F, E en D te organiseren. De
organisatie is in handen van een speler van de A-selectie. Echter hierbij zijn ook vrijwilligers nodig die
helpen bij een spelletje, een team begeleiden of andere werkzaamheden doen op deze ochtend.
Begeleider tijdens zwemmen
Ieder jaar in februari proberen we met de jeugdleden te gaan zwemmen. Met name bij de jongere
kinderen is begeleiding dan gewenst.
Hulp bij zaaltoernooi Woudsend
Ieder jaar in december oefenen we met de F, E en D tegen Woudsend in de zaal in Woudsend.
Daarbij moet er ook zaalwacht uitgevoerd worden. Denk hierbij aan het klaar zetten van de het veld,
het aankondigen van de wedstrijden, de klok bedienen, uitslagen invoeren en algehele orde en
netheid in de gaten houden
Hulp bij heiten\memmenvoetbal
Eén keer in de twee jaar organiseren we het heiten\memmenvoetbal. Hierbij moeten de velden klaar
gezet worden, boxindeling gemaakt worden, drinken klaar gezet worden, wedstrijden aankondigen,
klok bedienen, mee helpen in de kantine.
Hulp webmaster website De Wâlde
Als hulp webmaster ben je verantwoordelijk voor het actueel houden van de site van De Wâlde
samen met de webmaster.

