Formulier vrijwilligerstaken Conventus’03
Conventus ’03 is een vereniging voor en door leden. Alleen als alle leden een steentje bijdragen is het
mogelijk deze mooie vereniging langdurig in stand te houden.
Tijdens de algemene ledenvergadering van seizoen 2019 is dan ook besproken dat elk lid een actieve
bijdrage dient te leveren aan de vereniging, in de vorm van deelname aan vrijwilligerstaken.
Hieronder de spelregels:
- Ieder lid kan zelf kiezen om vrijwilligerstaken uit te voeren t.w.v. 10 punten (50 euro retour
aan het einde van het seizoen) of om dit niet te doen.
- Spelers die voor 1 juli van dat seizoen 16 jaar of ouder zijn dienen zelf de taken uit te voeren,
spelers die op dat moment jonger zijn, daarvoor dienen de ouders de taken uit te voeren.
Leden die gedurende het seizoen instromen, zijn het eerste jaar niet verplicht om taken uit te
voeren.
- Per “gezin” dienen 10 punten behaald te worden.
- Elk lid is verantwoordelijk voor de aanwezigheid bij zijn/haar activiteit, indien er op het einde
van het seizoen geen 10 punten behaald zijn, volgt er dus geen 50 euro retour.
- Ruilen onderling kan natuurlijk, maar dit moet worden doorgegeven bij de
vrijwilligerscoördinator (Max Vergossen). Graag tijdig doorgeven.
- Dit formulier kan in de kantine ingeleverd worden of via email naar:
max.vergossen@hotmail.com.
- Het bestuur is eindverantwoordelijke voor het wel al dan niet terugstorten van de €50.
- Minimaal 3 voorkeuren aangeven.

Naam:
Mailadres:
Telefoonnummer:
Adres:
Ouder/verzorger van:
Spelend in team:

Eigen team/team van kind:

Wil in het seizoen 2020-2021 vrijwilligerswerk doen*/ geen vrijwilligerswerk doen **
*en krijgt 50 euro retour aan het einde van het seizoen bij het behalen van 10 punten.
**en krijgt geen 50 euro retour aan het einde van het seizoen.

Taak:
Algemeen
Fotograaf team

Wedstrijdverslag maken
Fotograaf teamfoto’s

Redactie website
Bestuurslid
Commissieactiviteiten/
Organisatorische
werkzaamheden
ALS toernooi (diversen)
Helpen bij activiteiten
Kleding wassen per team
Aanleveren van een
sponsor
Kantine
Kantinehulp
Accommodatie
Klussen
Lijnen trekken,
Velden uitzetten
Maandagmorgengroep
(kleine klusjes)
Verfwerkzaamheden
Poetsen binnen
(kleedlokalen, wc’s,
keukenkastjes,
bestuurskamer, ramen
poetsen)
Vegen gang en
kleedlokalen na wedstrijd
jeugd
Senioren
Scheidsrechter
Grensrechter
Leider
Jeugd
Scheidsrechter*
Grensrechter*
Leider/trainer team
Assistent
(hulp op wedstrijddag)

Tijdstippen:

Punten:

Zelf in te delen.
Minimaal 5
wedstrijden
Per wedstrijd
In overleg
Eenmaal per
seizoen
Wekelijks actueel
houden
In overleg
In overleg

10

In overleg
In overleg
Wekelijks; half
jaar

2
3
10

1e
voorkeur

2e
voorkeur

Opmerkingen:

1
5

10
10
10

5

In overleg

10

In overleg
In overleg
In overleg
9.00-12.00

5
3
5
3

In overleg
In overleg

2
2

Na thuiswedstrijd

1

Zondags 11.00
Zondags 11.00 of
14.30
Wekelijks

3
2
10

Zaterdags
Zaterdags
Wekelijks
In overleg

2
1
10
1

*voor theoretische ondersteuning wordt gezorgd
In overleg zal zoveel mogelijk maatwerk geleverd worden, zodat iedereen in staat is zijn of haar
punten te behalen.

