
 

 

Vrijwilligers taken en functies bij Sportclub Reeuwijk

Om een vrijwilligerstaak uit te voeren meld
voorzitter van de commissie of coördinator
waarvoor je je dan kan aanmelden. Hij/Zij
ouders van leden die zich niet melden of geen taak uitvoe
vrijwilligers taken binnen SR. Deze zijn per commissie of coördinator ingedeeld.

Daarnaast hebben we ook nog vrijwilligersfuncties. Het overzicht van de vrijwilligersfuncties binnen SR staat 
vrijwilligers taken. 

Om je aan te melden voor een taak hoef je alleen je 
commissievoorzitter of coördinator waar je jezelf bij wil aanmelden

 

Vrijwilligerstaken:   

 

Onderhoudscommissie: 

Taken die zoal gedaan moeten worden: 

- Onkruid verwijderen langs de baan en 
- Onderhouden beplanting op het deel van
- Incidenteel: Onderhoudswerkzaamheden Garage/Kleedka
- Klein onderhoud aan bestrating 

Voorzitter: 
- Naam: Martin de Haan 
- Mailadres: dehaan@sportclubreeuwijk.nl
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Sportclub Reeuwijk: 

Om een vrijwilligerstaak uit te voeren meldt je je aan bij één van onderstaande commissie voorzitter
of coördinator organiseert de taken en deelt je dan in of heeft een planning van de taken 

/Zij houdt bij wie wat gedaan heeft, dit geef je ook door als het gedaan is
ouders van leden die zich niet melden of geen taak uitvoeren worden door het bestuur benaderd.
vrijwilligers taken binnen SR. Deze zijn per commissie of coördinator ingedeeld. 

Daarnaast hebben we ook nog vrijwilligersfuncties. Het overzicht van de vrijwilligersfuncties binnen SR staat 

Om je aan te melden voor een taak hoef je alleen je naam en e-mail adres op te geven aan de betreffende 
waar je jezelf bij wil aanmelden. Indien van toepassing ook de

          

Onkruid verwijderen langs de baan en Technische onderdelen 
deel van sportcomplex 

Incidenteel: Onderhoudswerkzaamheden Garage/Kleedkamers/Krachthonk 

dehaan@sportclubreeuwijk.nl 
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voorzitter en/of coördinator. De 
organiseert de taken en deelt je dan in of heeft een planning van de taken 

, dit geef je ook door als het gedaan is. Leden of 
worden door het bestuur benaderd. Hieronder is een lijst van 

Daarnaast hebben we ook nog vrijwilligersfuncties. Het overzicht van de vrijwilligersfuncties binnen SR staat onder de 

aan de betreffende 
ook de naam van je kind. 

     



 

 

Kantine exploitatie commissie: 

Taken die zoal gedaan moeten worden: 

- Bardienst tijdens Wedstrijden en/of trainingen
- Schoonmaken kantine 
- Schoonmaken kleedkamers 

Voorzitter: 
- Naam: Trees van de Werf 
- Mailadres: treesvantol@gmail.com 
 

 

Jury en vrijwilligerscommissie: 

Taken die in deze commissie zoal gedaan moeten worden:

 Jureren tijdens wedstrijden – (hier is wel een cursus voor nodig
 Opbouwen/opruimen bij wedstrijden
 Baanploeg (klaarzetten onderdelen en materiaal voor wedstrijden)
 Bemannen ET-Team – (hier is wel een uitgebreide cursus voor nodig
 Hulp bij evenementen en of wedstrijden, taken kunnen verschillend zijn 

Voorzitter: 
- Naam: Trees van de Werf (ad interim -
- Mailadres: treesvantol@gmail.com 
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of trainingen (hier is wel een Certificaat “hygiëne” voor nodig

gedaan moeten worden: 

hier is wel een cursus voor nodig) 
Opbouwen/opruimen bij wedstrijden 
Baanploeg (klaarzetten onderdelen en materiaal voor wedstrijden) 

hier is wel een uitgebreide cursus voor nodig)+ 
Hulp bij evenementen en of wedstrijden, taken kunnen verschillend zijn  

- Vacant) 
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voor nodig, kost ± half uurtje) 



 

 

Commissie Atletiekzaken 

- Helpen bij voorbereiden Plassenloop of Reeuwijkse Houtcross
- Helpen bij verwerken inschrijvingen en verwerken uitslagen
- Helpen bij organisatie van wedstrijden bij ons op de baan

 
Commissie voorzitter: 

 Naam: Ronald van der Wolf 
 Mailadres: vdwolf@sportclubreeuwijk

 

PR & Sponsorcommissie: 

- Helpen bij PR-evenementen, zoals bij Bruisend Reeuwijk
- Helpen bij maken van nieuwsbrief 
- Helpen bij bijhouden van de website 
- Sponsor werving en onderhoud 
- PR materiaal verzorgen 
- Contacten met de media/pers 
- Stukjes schrijven voor de kranten/media n.a.v. gebeurtenissen S

Commissie voorzitter: 
 Naam: René Smits  
 Mailadres: sponsoring@sportclubreeuwijk.nl

 

Jeugdcommissie 

- Organiseren van activiteiten voor de jeugd van SR buiten de wedstrijden
- Organisatie van evenementen SR breed

Commissie voorzitter: 
 Naam: Christy Smits-Wiezer 
 Mailadres: smits@sportclubreeuwijk.nl
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of Reeuwijkse Houtcross 
bij verwerken inschrijvingen en verwerken uitslagen wedstrijden bij SR 

rganisatie van wedstrijden bij ons op de baan 

wolf@sportclubreeuwijk.nl 

evenementen, zoals bij Bruisend Reeuwijk 

Stukjes schrijven voor de kranten/media n.a.v. gebeurtenissen SR of wedstrijden 

sponsoring@sportclubreeuwijk.nl 

de jeugd van SR buiten de wedstrijden. 
Organisatie van evenementen SR breed 

smits@sportclubreeuwijk.nl 
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Verenigingsfuncties:   

 

Voor interesse in een van de onderstaande verenigingsfuncties kunt u contact opnemen met de secretaris: 
secretaris@sportclubreeuwijk.nl  

 

Fitkids- en Pupillencoördinator: - Hier zoeken wij nog iemand voor

- Ontvangen van nieuwe fitkids en pupillen bij de trainingen, wanneer ze voor het eerst komen, uitleg wat SR is
- Trainers inlichten bij komst proefdraaiers
- Inschrijfformulieren uitdelen en ontvangen indien nodig
- Communicatie verzorgen op de Fitkids en Pupillen WhatsApp en/of via mail v.w.b. trainingen en 

wedstrijden/mededelingen 
- Communicatie met fitkids- en pupillen trainers
- ZHM competitie coördinatie en communicatie intern en extern
- Contact met aanspreekpunt bestuur 

 

Junioren - Senioren coördinator: 

- Communicatie verzorgen op de junioren WhatsApp en/of via mail v.w.b. trainingen en wedstrijden/mededelingen 
- ZHM en landelijke competitie coördinatie intern en 
- Ontvangen van nieuwe junioren bij de trainingen, wanneer ze voor het eerst komen, uitleg wat SR is
- Communicatie met de juniorentrainers 
- Inschrijfformulieren uitdelen en ontvangen indien nodig
- Contact met aanspreekpunt bestuur 

 

 

 

Versie september 2022                                                                                                        

         ________

in een van de onderstaande verenigingsfuncties kunt u contact opnemen met de secretaris: 

Hier zoeken wij nog iemand voor 

pupillen bij de trainingen, wanneer ze voor het eerst komen, uitleg wat SR is
Trainers inlichten bij komst proefdraaiers 
Inschrijfformulieren uitdelen en ontvangen indien nodig 
Communicatie verzorgen op de Fitkids en Pupillen WhatsApp en/of via mail v.w.b. trainingen en 

en pupillen trainers 
unicatie intern en extern 

Communicatie verzorgen op de junioren WhatsApp en/of via mail v.w.b. trainingen en wedstrijden/mededelingen 
ZHM en landelijke competitie coördinatie intern en extern 
Ontvangen van nieuwe junioren bij de trainingen, wanneer ze voor het eerst komen, uitleg wat SR is

 
Inschrijfformulieren uitdelen en ontvangen indien nodig 
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________ 

in een van de onderstaande verenigingsfuncties kunt u contact opnemen met de secretaris: 

pupillen bij de trainingen, wanneer ze voor het eerst komen, uitleg wat SR is 

Communicatie verzorgen op de Fitkids en Pupillen WhatsApp en/of via mail v.w.b. trainingen en 

Communicatie verzorgen op de junioren WhatsApp en/of via mail v.w.b. trainingen en wedstrijden/mededelingen  

Ontvangen van nieuwe junioren bij de trainingen, wanneer ze voor het eerst komen, uitleg wat SR is 



 

 

Trainerscoördinator: 

- Samen met het bestuur zorgdragen voor 
- Vakantieplanning/afwezigheid van de trainers bijhouden
- Samenwerking tussen trainers bevorderen
- Samen met de trainers bekijken waar er behoeftes zijn (materia
- Bijhouden van het trainers reglement 
- Evenementen organiseren voor trainers
- Clinic organisatie en vrijdagtrainingen organisatie
- Goedkeuren van declaraties van de trainers
- Aanbieden en coördineren van cursussen/
- Bijhouden van het opleidingsplan 
- Contact met aanspreekpunt bestuur 

 

Ledenadministrateur:  - Hier zoeken wij nog iemand voor

- Aan en afmelden leden in de ledenadministratie
- Facturatie contributie (4x per jaar) 
- Op aanvraag actuele leden lijst maken 
- Contact met aanspreekpunt bestuur 

 

Voorzitter - Jury en vrijwilligerscommissie:

- Het organiseren van de aanwezigheid van juryleden
- Het organiseren van vrijwilligers voor eventuele extra activiteiten
- Opleidingen en trainingen verzorgen voor leden/ouders en bestaande juryleden
- Organiseren van jaarlijkse vrijwilligers
- Contact met aanspreekpunt bestuur
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Samen met het bestuur zorgdragen voor een goede bezetting van trainers en trainingsmogelijkheden
van de trainers bijhouden 

Samenwerking tussen trainers bevorderen 
Samen met de trainers bekijken waar er behoeftes zijn (materiaal/opleiding) en dit met het bestuur afstemmen

Evenementen organiseren voor trainers 
Clinic organisatie en vrijdagtrainingen organisatie 
Goedkeuren van declaraties van de trainers 
Aanbieden en coördineren van cursussen/opleidingen van trainers 

Hier zoeken wij nog iemand voor 

Aan en afmelden leden in de ledenadministratie 

Op aanvraag actuele leden lijst maken  

Jury en vrijwilligerscommissie:  - Hier zoeken wij nog iemand voor 

aanwezigheid van juryleden bij onze baan wedstrijden, vanuit de ploeg 
Het organiseren van vrijwilligers voor eventuele extra activiteiten 
Opleidingen en trainingen verzorgen voor leden/ouders en bestaande juryleden 
Organiseren van jaarlijkse vrijwilligersavond 
Contact met aanspreekpunt bestuur 
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trainers en trainingsmogelijkheden. 

al/opleiding) en dit met het bestuur afstemmen 

bij onze baan wedstrijden, vanuit de ploeg juryleden. 



 

 

Voorzitter - Onderhoudscommissie: 

- In overleg met het bestuur opstellen van onderhoudsplan
- Organiseren van onderhoudsmomenten
- Coördineren van de onderhoudsploeg
- Materialen aanschaffen t.b.v. onderhoud
- Contact met aanspreekpunt bestuur

Voorzitter – PR & Sponsorcommissie: 

- Opstellen, onderhouden en uitvoering geven aan communicatie plan v.w.b. reclame uitingen
- Opstellen, onderhouden en uitvoering geven aan Sponsorplan
- Bedenken van reclame materiaal 
- Zoeken naar geschikte sponsoren 
- Behouden van sponsoren 
- Verzorging nieuwsbrief minimaal 3 x per jaar
- Contacten met de media/pers 
- Contact met aanspreekpunt bestuur

Voorzitter Kantine exploitatie commissie:

- Is aanspreekpunt voor KEC 
- Coördinatie leden van de commissie en uitvoer werkzaamheden
- Aanschaffen van materialen en of benodigdheden bij trainingen en of wedstrijden
- Coördinatie schoonmaakschema 
- 1e maandag van de maand koffie na de training
- Contact met aanspreekpunt bestuur

Vertrouwenscontactpersoon: 

- Is aanspreekpunt voor meldingen van ongewenst 
- Voor deze functies is een VOG nodig en moet er een cursus gedaan worden.
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In overleg met het bestuur opstellen van onderhoudsplan en zorgen dat uitgevoerd wordt 
Organiseren van onderhoudsmomenten 
Coördineren van de onderhoudsploeg 
Materialen aanschaffen t.b.v. onderhoud 
Contact met aanspreekpunt bestuur 

 

Opstellen, onderhouden en uitvoering geven aan communicatie plan v.w.b. reclame uitingen
Opstellen, onderhouden en uitvoering geven aan Sponsorplan 

f minimaal 3 x per jaar 

Contact met aanspreekpunt bestuur 

Voorzitter Kantine exploitatie commissie: 

leden van de commissie en uitvoer werkzaamheden 
van materialen en of benodigdheden bij trainingen en of wedstrijden 

maandag van de maand koffie na de training 
Contact met aanspreekpunt bestuur 

voor meldingen van ongewenst gedrag. 
Voor deze functies is een VOG nodig en moet er een cursus gedaan worden. 
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Opstellen, onderhouden en uitvoering geven aan communicatie plan v.w.b. reclame uitingen 



 

 

Bestuursleden 5x: 

 

- Voorzitter 1x: 
o Algemeen aanspreekpunt voor organisatie buiten de vereniging.
o Zit de bestuursvergaderingen 
o Zorgt voor een goede taak verdeling binnen het bestuur
o Aanspreekpunt voor Commissie Atletiekzaken

 

- Secretaris 1x: 
o Verzorgt de algemene communicatie naar leden
o Houdt tijdens bestuursvergaderingen de actielijst, kalender en besluitenlijst bij.
o Stelt de agenda voor de diversen vergaderingen op en maakt indien nodig notulen
o Maakt verslag en verstuurt documentatie
o Is aanspreekpunt voor de ledenadministrateur en 

 

- Penningmeester:  - Hier zoeken wij nog iemand voor
o Verzorgt de betalingen namens de vereniging
o Beheert alle bankrekeningen van SR
o Verzorgt de administratie naar aanleidingen van de betalingen en inkomsten
o Stelt het financiële jaarverslag op t
o Stelt de begroting voor de volgende jaren op
o Bekijkt mogelijkheden van subsidies en donaties
o Beheert het kasgeld 
o Is aanspreekpunt voor de KEC
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Algemeen aanspreekpunt voor organisatie buiten de vereniging. 
Zit de bestuursvergaderingen en Algemene Leden Vergadering (ALV) voor 

or een goede taak verdeling binnen het bestuur 
Aanspreekpunt voor Commissie Atletiekzaken en onderhoudscommissie 

Verzorgt de algemene communicatie naar leden 
Houdt tijdens bestuursvergaderingen de actielijst, kalender en besluitenlijst bij. 
Stelt de agenda voor de diversen vergaderingen op en maakt indien nodig notulen 

documentatie/informatie naar de leden voor de ALV 
edenadministrateur en PR-Sponsorcommissie en Jury en 

Hier zoeken wij nog iemand voor 
Verzorgt de betalingen namens de vereniging 
Beheert alle bankrekeningen van SR 
Verzorgt de administratie naar aanleidingen van de betalingen en inkomsten 

rverslag op t.b.v. de ALV 
Stelt de begroting voor de volgende jaren op 
Bekijkt mogelijkheden van subsidies en donaties en verwerkt deze 

Is aanspreekpunt voor de KEC 

Versie september 2022                                                                                                                          7 

 vrijwilligerscommissie.  



 

 

- Algemeen 2x:  - Hier zoeken wij nog iemand voor
o Oppakken algemene punten ter bevordering van de vereniging
o Invallen voor andere bestuursleden wanneer nodig
o Neemt waar nodig zitting in andere overleggen waaronder de verenigingsraad bij stichting S&W 
o Aanspreekpunt van Fitkids en Pupillen coördinator, de junioren

jury-vrijwilliger coördinator en jeugdcommissie (wordt verdeeld over de 2 algemene bestuursleden)
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Hier zoeken wij nog iemand voor 
punten ter bevordering van de vereniging 

Invallen voor andere bestuursleden wanneer nodig 
Neemt waar nodig zitting in andere overleggen waaronder de verenigingsraad bij stichting S&W 
Aanspreekpunt van Fitkids en Pupillen coördinator, de junioren-senioren coördinator en trainerscoordinator en 

vrijwilliger coördinator en jeugdcommissie (wordt verdeeld over de 2 algemene bestuursleden)
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Neemt waar nodig zitting in andere overleggen waaronder de verenigingsraad bij stichting S&W  
coördinator en trainerscoordinator en 

vrijwilliger coördinator en jeugdcommissie (wordt verdeeld over de 2 algemene bestuursleden) 


