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Betreft: vrijwilliger binnen onze vereniging
Beste leden van WZC,
Al ruim 70 jaar is WZC Wapenveld een gezellige voetbalclub waar spelers, jong en oud,
wekelijks samenkomen met een gemeenschappelijk doel: gezellig en sportief voetballen.
Eén of twee keer in de week trainen en op zaterdag met je teamgenoten strijden voor de
overwinning. Maar om ervoor te zorgen dat elk team kan trainen en wedstrijden kan
spelen heb je veel meer nodig dan alleen spelers. Een voetbalclub zoals WZC Wapenveld
valt of staat met een goede en brede groep van vrijwilligers. Zo heb je mensen nodig die
training geven, scheids- of assistent scheidsrechter zijn, helpen schoonmaken, lijnen
trekken, klusjes doen, kantinedienst draaien, administratie bijhouden etc.. Ook nu is er
een fantastische groep vrijwilligers die zich inzet voor de club. Het bestuur van WZC
Wapenveld is hier trots op. Het tekent namelijk het karakter van ons club en niet voor
niets is onze slogan dan ook: “beleef het mee bij WZC”.
Wie zijn wij?
Na aanleiding van de algemene ledenvergadering van november 2017 is er een
commissie samengesteld bestaande uit Wilmer Rorije, Wolter Bos, Ali Visser en Lijndert
Liefers. Deze commissie heeft als doel om het in de algemene ledenvergadering
goedgekeurde vrijwilligersplan vorm te gaan geven.
Vrijwilligersplan
In de algemene ledenvergadering van november 2017 is vastgesteld dat ieder
actief lid, dan wel ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden (JO15 en lager)
worden geacht minimaal twee dagdelen aan vrijwilligerstaken in een seizoen uit
te voeren. Een dagdeel omvat 4 uur.
Dit is een bijdrage per seizoen welke wij van u vragen om u in te zetten voor de club.
Dat kan op allerlei gebieden zodat het ook een beetje bij u past. Er staat een link op de
website www.wzcwapenveld.nl, via deze link kunt u uw voorkeur voor bepaalde
commissies uitspreken.
De taken die bij deze commissies horen kunnen erg van elkaar verschillen, zo kunt u er
bijvoorbeeld voor kiezen om een bardienst te draaien, een toernooi te organiseren of
juist uw steentje bij te dragen binnen het onderhoud van ons sportpark.
Een vrijwillige bijdrage kan ook inhouden dat u een functie wilt gaan innemen
bijvoorbeeld binnen de senioren- of jeugdcommissie. Binnen deze commissies richt u zich
dan op de gehele senioren- of jeugdafdeling, denk hierbij aan het beheer van materialen,
het organiseren van wedstrijden, het trainen van een team, het regelen van
scheidsrechters of juist zelf een wedstrijdje fluiten.
Kortom er is van alles mogelijk binnen de club dus geef gauw uw voorkeur door zodat u
de grootste kans maakt om de taken te doen die u het meest liggen.
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Nadat alle voorkeuren doorgegeven zijn zal in overleg met de betrokken commissies
bekeken worden welke taak of functie het beste bij uw voorkeur past. Hierover zal u
persoonlijk een terugkoppeling ontvangen. Met u zal vervolgens worden afgestemd
wanneer de vrijwilligerstaken uitgevoerd kunnen worden.
Let op! Geef uw voorkeur binnen twee weken na het ontvangen van deze brief door via
de link op de website: www.wzcwapenveld.nl. Leden die al vrijwillig een taak of functie
bekleden binnen de club zullen worden uitgesloten van dit plan. Zij hoeven dus ook niet
te reageren.
Pilot
Dit vrijwilligersplan is een pilotversie, Op deze manier hopen wij als club toe te werken
naar een gezonde en gezellige club waarbij iedereen lid zijn steentje bijdraagt.
Het bestuur zal in de algemene ledenvergadering van november aan de leden
terugkoppeling geven van de pilot. Afhankelijk van de uitkomst van deze pilot zal in de
algemene ledenvergadering een voorstel worden gedaan om dit plan definitief in te
voeren of aan te passen wanneer er onvoldoende respons komt om taken of functies op
te pakken.

Voor vragen of opmerkingen kan contact op worden genomen met Lijndert Liefers, email:
l.liefers@hotmail.nl.

Met vriendelijke groet,
De vrijwilligerscommissie

