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Beste (nieuwe) leden, ouders en verzorgers van jeugdleden en derden,
Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze handbal vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een heleboel
zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets. Het is namelijk hartstikke leuk om met elkaar in een
gezellige sfeer dingen voor elkaar te krijgen.
Met deze Vrijwilligers Inventarisatie Kaart willen we het vrijwilligerspotentieel in beeld krijgen, zodat we inzicht
hebben in de interesses, ervaring, kennis en beschikbaarheid van u.
Levert u daarom deze kaart in bij één van de bestuursleden, bij uw trainer of de trainer van uw kinderen.
Bent u niet in de gelegenheid, dan kunt u de ingevulde kaart per email verzenden aan
ledenadministratie@meoshandbal.nl.
Wij gebruiken de informatie alleen om onze administratie op orde te krijgen en te weten wie bereid en in staat is (in de toekomst)
iets voor de vereniging te doen. Wij geven geen gegevens van u aan anderen door. Indien u één of meer vragen niet wilt
beantwoorden, hoeft u dat vanzelfsprekend niet te doen.

Naam en voornaam:

………………………………………………………………………..

Geboortedatum:

………………………………………………………………………..

Ouder van (indien van toepassing):

………………………………………………………………………..

Email-Adres:

………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:

………………………………………………………………………..

Beroep:

………………………………………………………………………..

Opleiding(en):

………………………………………………………………………..

Ervaring met vrijwilligerswerk:

………………………………………………………………………..

Hobby’s:

………………………………………………………………………..

Ik vind de volgende dingen leuk om te doen: …………………………………………………………….………….
Op de volgende pagina’s is nog een aantal vragen opgenomen, is een beeld geschetst van mogelijke
vrijwilligersactiviteiten en het organigram.
Aankruisen wat van toepassing is:
o
Ik wil / kan regelmatig wat doen en heb daar … uur per week / maand de tijd voor
o

Ik wil / kan nu en dan wat doen

o

Ik wil / kan een keer wat doen
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o

Ik wil / kan voor een korte tijd wat doen

Ik heb daarbij voorkeur voor:
o

Doordeweekse dagen (ochtend / middag / avond)

o

Het weekend

Ik heb belangstelling voor:
o

Begeleiden van wedstrijden

o

Begeleiden / trainen van een team

o

Organiseren van of ondersteunen bij (jeugd)activiteiten

o

Verrichten van administratieve taken (notuleren / ledenadministratie / financiën)

o

Verzorgen van voorlichting / PR via o.a. (social)media

o

Werven van adverteerders en sponsoren

o

Verzorgen van (geblesseerde) sporters

o

Verlenen van EHBO bij wedstrijden

o

Ondersteunen bij (jeugd)ledenwervingsacties

o

Bekleden van een functie in een commissie of werkgroep (zie organigram op volgende pagina)

o

Een concrete vacature, zoals aangegeven op onze website !

NB:
Gelukkig zijn al vele plekken in het organigram gevuld. Maar laat u dat niet weerhouden ons te benaderen.
Want vele handen maken licht werk !
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