Augustus 2022

Commissieboek
Mixed Hockey
Club Weesp

Hulp gezocht!
We hebben nog een flink aantal vacatures bij veel commissies. Op deze pagina vind je
het overzicht van de commissies waar we op dit moment om hulp vragen.
Bestuur (Algemeen commissaris)
Senioren Commissie (Veteranen Dames)
Jeugdcommissie (Lijncoordinator Jongens O18/O16)
Jongste Jeugdcommissie (Lijn coördinator Jongens O9)
Coordinator Grote Club Actie (2p)
Zaalhockey commissie (2 p)
Administratie
Sponsorcommissie
Vrijwilligerscommissie (3p: intake en registratie vrijwilligers en VOG coördinatie)
Communicatiecommissie (content website)
Barcommissie (nodig hulp gezocht!)
Handige Harry’s en Hariettes
Materiaal (teammateriaal en teamkleding)
Medische commissie

Commissieboek
Mixed Hockey Club Weesp
Bijgaand het Commissie boek van MHC Weesp, met voor elke commissie een pagina.
Hierop is te zien wat de taken van de commissies zijn, wie er in deze commissie zitten
en hoe je ze kan bereiken voor vragen of als je ze wilt helpen.
Als er bij een commissie een vacature is, dan staat dat aangeven. Schroom niet om de
commissie te benaderen voor vragen. Wil je iets met z’n tweeën doen? Dan kan dat
natuurlijk ook!
Soms is er aangeven hoeveel tijd een specifieke commissie kost, vooral handig als je
een bijdrage wilt leveren aan deze commissie.
Het is een ‘levend document’, dat wil zeggen dat zodra er wijzigingen zijn in een
commissie, dat deze dat wordt aangepast. We zullen dan de laatste versie snel
publiceren.
Ook als er onverhoopt onjuistheden zijn ingeslopen, dan passen we het aan. Mail dan
naar Kathelijn of Ulco.

Organigram MHC Weesp

Bestuur
Wat doen ze: deze commissie is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van
MHC Weesp. Ze activeren, motiveren en coördineren de commissies die in hun
portefeuille zitten.

Alwin Hollander
Voorzitter

Irma van den
Hout
Secretaris

Erik Tijs
Penningmeester

Evelien van
Amsterdam
Jeugdcommissie

Paul Hulsman
SR commissie

Algemeen
commissaris
Vacature

Algemene zaken

Communicatie
Vrijwilligers
Ledenadministratie

Financiën
Sponsorcommissie

Jeugdcommissie
Zaalhockey
Wedstrijdsecr. J-JJ
Arbitrage J-JJ
Materialen

SR commissie
Wedstrijdsecr.SR
Arbitrage SR

Barcommissie
Accommodatie en terrein

Je kan het bestuur bereiken via secretaris@mhcweesp.nl of via hun eigen mail (zie hyperlinks bij hun functie)

BeleidsTechnische Commissie
Wat doen ze: deze commissie adviseert het bestuur over alle hockey technische
zaken. De BTZ zorgt voor de uitvoering van het beleid.

Sjoerd Meijer
BTZ voorzitter

Rogier Snoeks

Chantal Mies

Koen Voskuyl

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via btz@mhcweesp.nl (emailadres is in de maak)

Evelien van
Amsterdam
Bestuurslid Jeugd

Paul Hulsman
Bestuurslid
Senioren

Technische Commissie: de
hoofdtrainers
Wat doen ze: de hoofdtrainers coördineren alle trainingen, geven zelf ook trainingen
en zijn aanspreekpunt voor de trainers.

Allard van Winsen
(Senioren)

Grant Thompson
(Jeugd)

a.vanwinsen@mhcweesp.nl

g.thomson@mhcweesp.nl

Vacature
(Jongste Jeugd)

Technische commissie: de trainers
Wat doen ze: Elk team heeft een trainer. De hoofdtrainers sturen deze trainers aan.

De jongens en meiden die de training geven aan de Jongste Jeugd teams.

Heb je interesse om training te geven? Geef dat aan bij een van de hoofdtrainers of bij de (jongste) jeugdcommissie

Coaches en teammanagers
Wat doen ze: dit is de grootste (en belangrijkste) groep van onze vereniging, de groep
van coaches en teammanagers. Elk team heeft een coach en een teammanager.
De coach is de begeleider van het team tijdens de wedstrijd. De coach bepaalt de
tactiek en de opstelling. De coach geeft aanwijzingen tijdens de wedstrijd en bepaalt
wie en wanneer er wordt gewisseld. Daarnaast heeft de coach een belangrijke rol in
het motiveren van zijn of haar team en spelers. Aanmelden als coach verloopt via de
(jongste) jeugdcommissie.
De teammanager is de rechterhand van de coach, hij/zijn plant rij-diensten in, regelt
teamuitjes, regelt samen met de coach oefenwedstrijden en alles wat daar bij hoort
(scheidsrechters, bardienst). En hij/zij zorgt voor de opstart en een seizoens-afsluiting.
Aanmelden als teammanager doe je in overleg met de coach en het team.
Teamafspraken: de coach en teammanager maken met (ouders van) spelers
teamafspraken; o.a. over afmelden voor trainingen, rijdiensten, gedrag langs de lijn en
in het veld en hoe je als team met elkaar omgaat.

Senioren Commissie
Wat doen ze: deze commissie heeft de verantwoordelijkheid over de organisatie van de
senioren. Zij zijn het primaire aanspreekpunt voor de spelers, coaches en trainers van
alle teams binnen de lijn

Paul Hulsman
TC SR voorzitter

Irma van den Hout
Secretariaat

Lara Snel
Senioren

Rene Fornier
Veteranen Heren

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via seniorencommissie@mhcweesp.nl trimmers@mhcweesp.nl

Vacature
Veteranen Dames

Gideon Roozendaal
Trimmers

Jeugd Commissie
Wat doen ze: deze commissie heeft de verantwoordelijkheid over de organisatie van
de jeugdleeftijdslijn en draagt bij aan het jeugdbeleid van de vereniging. De lijncoördinator is het primaire aanspreekpunt voor de (nieuwe) spelers, ouders, coaches
en trainers van alle teams binnen de lijn van de Jeugd.
Dit kost ongeveer 1,5 uur per week, maar met een piek een het begin en einde van het seizoen.

Evelien van Amsterdam
TC Jeugd coördinator

MA/M018
Sabine Dorrepaal

MB/M016
Wilko Herrings

MC/M014
Roos Knoef

MD/M012
Fleur Schraven

Vragen aan deze commissie of
interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via
jeugdcommissie@mhcweesp.nl
JA/B J018/16
Vacature

JD/J012
JC/J014
Richard van Montfoort Jasper Hesseling

Keepers
Maartje Aleman

Jongste Jeugd Commissie
Wat doen ze: deze commissie heeft de verantwoordelijkheid over de organisatie van
de jongste jeugd-leeftijdslijn en draagt bij aan het jeugdbeleid van de vereniging. Ze
zijn het primaire aanspreekpunt voor (nieuwe) spelers, ouders, coaches en trainers
van alle teams binnen de lijn van de Jongste Jeugd.

Nienke Reitsma
Secretariaat

J6E/JO9
vacature

Paul Broersen
Coördinator JJ/
J8E/J010

JF/JO8
Yen Mie

Benjamins/ Funkeys-J
Peter vd Vliet

Vragen aan deze commissie of
interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via
commissiejongstejeugd@mhcweesp.nl

M8E/M010
Marjolein Mudde

M6E/MO9
Pieter Bas Willenborg

MF/MO8
Elske Swets

Benjamins/ Funkeys-M
Ruben Raadsheer

Grote club Actie
Wat doen ze: deze commissie coördineert de grote clubactie. Deze actie is ieder
jaar weer een belangrijke bron van inkomsten voor de club omdat van de opbrengst
hiervan voor een groot deel terecht komt in de clubkas. Zie ook www.clubactie.nl

Het is fijn om deze actie met z’n tweeën te
coördineren. De grote clubactie start dit jaar op
24 september en loopt t/m december. Je zorgt er
samen voor dat de leden voorzien worden van loten
en dat deze ook weer ingezameld worden. En dat de
prijsjes uitgereikt worden.

Vacature

Vacature

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via secretaris@mhcweesp.nl

Zaalhockey Commissie
Wat doen ze: deze commissie coördineert de organisatie van zaalhockey; van
reserveren van sporthallen voor trainingen, tot de communicatie naar coaches en
spelers.
Voor de Jongste Jeugd is er een aparte coördinator die de speciale trainingen (5x) in
januari/ februari coördineert (samen met de Jongste Jeugd Commissie)
Dit kost ongeveer een uur per week, met een piek van november t/m januari.

Anna Geerts

Marieke Leinders

Vacature

Bij de organisatie van zaalhockey komt veel kijken.
En soms kan het anders lopen dan gepland (zoals
afgelopen jaren ivm Corona). Dan is het handig om
iemand extra in deze commissie te hebben.
Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via zaalhockey@mhcweesp.nl

Iris Jobben
(aanspreekpunt SR)

Vacature
(Jongste Jeugd)

De Jongste Jeugd (O8 en lager) gaat op
5 zaterdagen in jan/feb in Driemond
zaalhockeyen, dit moet gecoördineerd
worden. De bent de link tussen JJ en
zaalcommissie. Deze vacature loopt via
commissiejongstejeugd@mhcweesp.nl

Financiën: Administratie Commissie
Wat doen ze: deze commissie zorgt voor de financiële administratie van de vereniging;
het incasseren van contributie en het betalen van de rekeningen .

Vacature
(debiteuren/crediteuren)

Uitbesteed aan accountant
(boekhouding)

Femke ten Bloemendaal
(contributie- inning)

We zoeken iemand die de penningmeester wil helpen met
de administratie (betalen facturen).

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen ?
Je kan ze bereiken via penningmeester@mhcweesp.nl

Ledenadministratie
Wat doen ze: deze commissie zorgt voor het inschrijven van nieuwe leden, het bijhouden
van de ledenstatus en het verwerken van afmeldingen. Daarbij hoort een goede
communicatie met zowel de TC- als de Jongste Jeugd commissie bij de opvang van
nieuwe (jeugd)leden.
Dit kost ongeveer 1,5 uur per week. Met aan het einde van het seizoen een piek-moment

Femke ten Bloemendaal
(ledenadministratie)

Vacature
Voor de ledenadministratie zijn we op zoek naar iemand die
de inschrijvingen opvolgt voor vrijwilligers taken (zie ook het
vrijwilligersteam)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via ledenadministratie@mhcweesp.nl

Sponsorcommissie
Wat doen ze: deze commissie zorgt voor het werven van sponsoren, relatiemanagement,
verzorgen van de sponsoruitingen en het bijhouden van de lopende contracten en
contacten.
Dit kost ongeveer 1,5 uur per week.

Peter Rood

Luuk Engbers

Arno Schut

Vacature

Ulco Proost

Voor het sponsorteam zijn we op zoek naar enthousiaste leden
voor o.a. acquisitie en administratie. Ervaring is niet perse vereist,
een gezonde dosis doorzettingsvermogen en beetje creativiteit is
al genoeg!
Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via sponsorcommissie@mhcweesp.nl

Vrijwilligerscommissie
Wat doen ze: de inzet van vrijwilligers is onmisbaar. Deze commissie gaat samen met
de commissies op zoek naar leden die zich actief willen inzetten. En ze besteden
aandacht aan het tevreden houden van de bestaande vrijwilligers.
Dit kost ongeveer 1,5 uur per week.

Ulco Proost
(aanspreekpunt
commissies en leden )

Vacature
(intake vrijwilligers, zie
ook ledenadministratie)

Vacature
(registratie diensten)

We zijn op zoek naar iemand die de inschrijvingen van leden
opvolgt (zie ook ledenadministratie)
Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via vrijwilligers@mhcweesp.nl

Vacature
(registratie VOG)

Jaimy Hesseling
Maaike Helder
(vrijwilligers bedanken)

2x per jaar kijken we of leden aan hun
vrijwilligers-verplichting voldoen. Voor deze
functie is het handig als je kennis van Excel
hebt. Dit kost per periode ca 4 uur.

Systeembeheerders
Wat doen ze: deze commissie ondersteunt alle commissies en leden in het gebruik
van Lisa (o.a. opleiden, oplossen vragen) en verzorgt het contact met de organisatie
achter Lisa.
En Nanko zorgt voor de IT omgeving in het clubhuis.
Leuk om te weten, komend jaar gaan we over op een meer gebruikersvriendelijkere
versie van LISA.

Walter de Haan
(Lisa beheerder)

Reindert Verbrugge
(Lisa beheerder backup)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via systeembeheer@mhcweesp.nl

Nanko Sieking
(IT clubhuis)

Communicatie Commissie
Wat doen ze: deze commissie coördineert zowel de interne als externe
communicatie van de vereniging, zoals het beheer van de website, social media en
het versturen van nieuwsbrieven en eventueel persberichten..
Dit kost ongeveer 1,5 uur per week.

Vacature
(website)

Shannon Hulsman
Denise Willemstijn
Sophie O’Brien
(social media)

Renate Hulsman

Margriet Okkerman
Christianne vd Dungen
(marketing & PR)

We zijn op zoek naar een poule van fotografen die
het leuk vinden om foto's te maken (o.a. van teams,
voor dit boek, voor op de site en social media)
Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via communicatie@mhcweesp.nl

Ulco Proost
(nieuwsberichten website)

Vacature
(fotografie)

Barcommissie- algemeen
Wat doen ze:
Planning diensten: zij zetten de roosterdiensten beschikbaar voor de wekelijkse
bardiensten en wijzen deze toe als er gaten zijn.
Inkoop: zij kopen alles in voor de bar: van bier tot bitterballen, van appelsap tot
vuilniszakken.
Dit kost ca 1,5 uur per week
Planning diensten

Renée de Graaf
(zaterdag)

Bar-inkoop

Vacature
(doordeweeks en
back up zaterdag/
zondag)

Karlijn Sieking
(zondag)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via barcommissie@mhcweesp.nl

Martijn van Es

Lideke vd Steeg

Barcommissie- zaterdag
Wat doen ze: Voor deze coördineert alle reilen en zeilen m.b.t. de bar. Van de wekelijkse
inkoop tot barbezetting, van aanspreekpunt voor evenementen tot regelen van
borrelplanken.

Vacature
Voorzitter
barcommissie

Cees Sluijk
(Lunches en
borrelplanken)

Ulco Proost
(ondersteuning vz
barcommissie)

Vacature 5x: Barhoofd zaterdag/ zondag

We zoeken iemand die de grote
lijn uitzet en algemeen
aanspreekpunt is voor de bar.

Eens in de 5-6 weken ben je aanspreekpunt en
ondersteuning voor de bardiensten (doorgaans
za tussen 8.00-12.00 uur), zo 12-16
Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via barcommissie@mhcweesp.nl

Barcommissie: keuken- en barteam
Wat doen ze: dit zijn de meiden (en jongens) die op zaterdag en zondag in de keuken
en achter de bar werken (tegen een vergoeding). Op zaterdagochtend openen ze het
clubhuis, helpen ze in de keuken en zijn ze aanspreekpunt voor ouders van de
bardienst. Op zaterdagmiddag ook, maar dan zorgen ze ervoor dat het clubhuis aan
het einde van de dag goed wordt afgesloten.
En op zondag zijn ze er voor hand en spandiensten in de keuken (maken van lunches
en borrelplanken) en sluiten ze aan het einde van de zondag goed af. Een
verantwoordelijke taak omdat het maandag ochtend weer netjes moet zijn.
Zaterdagochtend (14+):
Vacature
Vacature

Zaterdagmiddag (16+) :
Vacature

Interesse in deze om te helpen?
Je kan je aanmelden via Ulco

Zondag (16+):
Vacature

Barcommissie: evenementen
We willen komend jaar weer een aantal evenementen organiseren, minimaal 1
evenement per leeftijdsgroep/ lijn.
Per evenement moet er een projectteam van ca 5 personen komen zodat zij samen de
organisatie op zich kunnen nemen. Dit projectteam schakelt met de
verenigingsmanager over de inkoop, de planning, schoonmaak, budget etc.
Lever je een substantiële bijdrage aan een evenement? Dan vervalt je bardienstverplichting (dit
wordt vastgesteld door de verenigingsmanager in overleg met het bestuur)

De volgende evenementen willen we graag organiseren;
• E8 nacht (eind juni)
• Ouder-Kind toernooi + heel MHCW bakt Jongste Jeugd (2e Paasdag)
• D-feest (oktober)
• A/B/C-evenement
• All friends toernooi (Hemelvaartsdag)
• Familie toernooi (nader te bepalen)
• Oktoberfest (nader te bepalen)
• Super Sunday (2-4x, data nader te bepalen)
Mogelijk zijn er nog meer evenementen…..
Wil je een evenement organiseren?
Je kan je aanmelden via Ulco

Accommodatiecommissie
Wat doen ze: Deze commissie regelt het onderhoud aan het clubhuis. Daarnaast
zorgen ze voor de aankleding en houden ze kosten van het complex in de gaten (m.n.
energie). Verder hebben ze contact per de vaste huurders (Kind & Co) en houden ze
schoonmaak en afvalstroom in de gaten.
Dit kost ca 3 uur per maand

Taco Fekkes
(Energie)

Silvia Looman
(contracten, onderhoud)

Ulco Proost
(contact huurders en schoonmaakbedrijf)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via accomodatiecommissie@mhcweesp.nl of via Ulco

Terreincommissie
Wat doen ze: Deze commissie coördineert het onderhoud aan het terrein, geven
storingen aan bijv. de sproei-installatie door en ze zijn contactpersoon voor de
gemeente Amsterdam.

Jaap Blüm

Kathelijn Straatemeier

Ton Majoor
(onderhoud terrein)

Ulco Proost

Accommodatiecommissie: de handige
Harry’s (en Hariettes)
Wat doen ze: als je in deze commissie zit, dan weet wat een bahco is. Het is een
commissie van een paar handige mannen en vrouwen die allerlei kleine klusjes
aanpakken; van het vastzetten van loszittende kranen en verfklusjes tot het ophangen
van lijstjes en planken.
Dit kan gepland op een klusdag, maar soms kan een klus niet wachten, dan roepen
we je op. En als het echt ingewikkeld is, dan schakelen we professionals in.

Peter van den Hout

Vacature
Handige Harry

Interesse om te helpen? Neem contact op met Ulco

Vacature
Handige Harriette

Vacature
Handige Harriette

Arbitragecommissie
Wat doen ze: deze commissie zet de roosterdiensten beschikbaar voor de
fluitdiensten. Dan kunnen fluiters zichzelf indelen. Helaas gebeurt dit nog onvoldoende
waardoor de gaten moeten worden gevuld. Soms een ingewikkelde puzzel die een
week voor de wedstrijden moet zijn afgerond zodat scheidsrechters weten waar ze aan
toe zijn.

Laurent Lentz
(zaterdag- jeugd)

Christel van Leeuwen
(zaterdag- jeugd)

Tjeerd Wouters
(zondag- senioren)

Janet Winkel
(opleidingen)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via scheidsrechters@mhcweesp.nl , cursuscs@mhcweesp.nl

Wedstrijdsecretariaat
Wat doen ze: deze commissie plant de wedstrijden van de jongste jeugd en jeugd per
speelronde (3x per jaar), ze communiceren met de andere clubs en districtskantoor
over de wedstrijden en ze checken de wedstrijdformulieren.

Elisabeth
(Jongste Jeugd)

Loraine Pronk
(Jeugd)

Tamar Horsting
(Jeugd)

Tjeerd Wouters
(Senioren)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via wedstrijdsecretariaatjongstejeugd@mhcweesp.nl, wscjeugd@mhcweesp.nl,
wedstrijdsecretariaatsenioren@mhcweesp.nl

Materiaalcommissie
Wat doen ze: deze commissie zorgt dat alle teams en trainingsgroepen kunnen
beschikken over materiaal gedurende het seizoen. Denk aan de ballen, ballenkarren en
trainingsmaterialen. Ze zorgen voor de spullen van keepers en voor de materialen om
mee te trainen.
Dit kost ongeveer 1,5 uur per week.

Karlijn Sieking
(keepersmateriaal en
lockers)

Vacature
(teammateriaal)

Vacature

Aan het begin van het seizoen ontvangt elk team een set
ballen en pionnen. Aan het einde van het jaar moet dit weer
ingenomen worden. Dit moet gecoördineerd worden.
Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via materialen@mhcweesp.nl

Materiaalcommissie: teamkleding
Wat doen ze: een aantal teams heeft een trainingspak en trainers hebben een jas of
een trui gekregen van de club. Aan het einde van het jaar moeten deze weer netjes
ingeleverd worden zodat ze het volgende seizoen weer opnieuw uitgedeeld kunnen
worden. Samen met de verenigingsmanager Ulco regelen ze de uitgifte en inname.
Dit kost een paar uur met name het einde van het seizoen.

vacature
vacature
Susanne Ketelaars
(meiden lijn A/B/C/D) (jongens lijn A/B/C/D) (trainers)

Vragen hierover of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via verenigingsmanager@mhcweesp.nl

vacature
(senioren)

Ulco Proost

Materiaalcommissie: de gevonden
voorwerpen
Wat doen ze: de commissie beheert de gevonden voorwerpen; uitzoeken, sorteren en
afvoeren. Een deel ervan gaat naar een goed doel. En een deel ervan verkopen we
waarbij de opbrengst ervan naar een goed doel gaat.

Karlijn Sieking
(gevonden voorwerpen)

Marjolein
(verkoop gevonden voorwerpen)

Vragen aan deze commissie of interesse om te helpen?
Je kan ze bereiken via gevondenvoorwerpen@mhcweesp.nl

Vertrouwenscommissie:
Wat doen ze: buigt zich over zaken die we willen voorkomen, maar die zich soms
toch kunnen voordoen. Denk dan aan pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en
seksuele intimidatie. Dan is het prettig om te weten dat je je verhaal bij iemand kwijt
kunt en die je probeert verder te helpen en adviseert bij het vinden van een
oplossing.

Tessa ten Hove

Annemarie van der
Velden

Vragen aan deze commissie?
Je kan ze bereiken via vertrouwenspersoon@mhcweesp.nl

Tuchtcommissie
Wat doen ze: Deze commissie is een officieel orgaan van de vereniging en zij
adviseren het bestuur over situaties waarin individuele leden of teams zich zouden
hebben misdragen, zowel op als buiten de club. Daarnaast zorgen zij voor de
afhandeling en administratie van gele en rode kaarten.

Iris Engels

Cees Sluijk
(afhandeling kaarten)

Interesse of vragen voor in deze commissie?
Je kan ze bereiken via tuchtcommissie@mhcweesp.nl

Anton Slabbers

Medische-commissie
Wat doen ze: zij zorgen voor een veilig hockeyklimaat. Dit doet ze door het
bevorderen van blessureherkenning en -preventie, het organiseren van informatieve
bijeenkomsten en AED-/reanimatiecursussen. De medische commissie is ook
verantwoordelijk voor de inhoud van de EHBO-koffer.

Onze fysio partner

Evelien van Amsterdam

Steven Winkel

Vacature

We zoeken iemand met een medische achtergrond die kan
meedenken en helpen.

Interesse of vragen voor in deze commissie of wil je ze helpen? Neem contact op met Ulco

De roosterdiensten- minimaal 10 uur per lid
Naast commissietaken, zijn er ook roosterdiensten. Als je niet in een commissie zit of
geen actieve bijdrage levert, dan moet ieder lid minimaal 10 uur per jaar actief een
bijdrage leveren aan zogenaamde ‘roosterdiensten’.
Dat zijn :
- Bardiensten* (zowel doordeweeks als in het weekend)
- Wedstrijdtafel* (op zaterdag)
- Fluitdiensten* (op Jeugd en SR wedstrijden)
- Terreindiensten* (nieuw komend seizoen)
- Klusdiensten (tijdens klusdagen, intekening volgt als datum bekend is)
- Glas- en wasdiensten (wekelijks moet het glas naar de glasbak en moeten
theedoeken gewassen worden, wil je deze taak op je nemen, mail naar Ulco ).
* deze roosterdiensten kunnen leden zelf inplannen (via Lisa)

Bar
2-3 uur p dienst

Wedstrijd
-tafel
2-3 uur p dienst

Fluiten*

Terrein

Ca 2 uur p
wedstrijd

1,5 uur p dienst

Glas &
Was
2-3 uur p dienst

