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VACANTE VRIJWILLIGERSTAKEN VV LETTELE
Doe je mee als vrijwilliger? Gezellig, leerzaam en veel sociale contacten bij onze
voetbalvereniging!
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang! We gaan ervan uit dat we
komend seizoen een frisse herstart kunnen maken met ons mooie voetbalspel in Lettele.
Maar het kunnen laten voetballen van jeugd en volwassenen gaat niet vanzelf. Daar komt
een heleboel bij kijken zoals vooral de begeleiding van onze sporters door vrijwilligers. Wij
zijn als vereniging heel gelukkig met de inzet van vele vrijwilligers! Maar om alles goed te
laten verlopen, hebben we dringend meer vrijwilligers nodig. Ook is het zo dat enkele
vrijwilligers teveel taken doen en overbelast dreigen te worden. Dat moeten we samen
voorkomen, want vrijwilligerswerk moet leuk zijn en leuk blijven!
Wij vragen vooral vrijwilligers die bij ons jeugdvoetbal willen helpen. Is het niet prachtig om
je kind te zien voetballen met veel plezier, terwijl je zelf als vrijwilliger bij het team
betrokken bent? Het is echt niet nodig om daarvoor heel veel te weten van het
voetbalspelletje. Het is niet moeilijk en het is makkelijk te doen. Voor iedere ouder, vader én
moeder! Het is niet persé nodig om elke week vrijwilligerswerk te doen want veel taken
kunnen ook door twee personen uitgevoerd worden.

Overzicht vacatures
Jeugdvoetbal
Aanmelden kan via de leiders, trainers, jeugdcommissie en bestuur. Ook via de mail
bestuur@vvlettele.nl.
Toelichting: de jeugdcommissie is nog aan het indelen voor het nieuwe seizoen, maar de
genoemde taken zijn nog wel vacant. Het belangrijkste zijn de keeperstrainer, twee trainers,
een leider en twee grensrechters. Ook scheidsrechters en spelleiders altijd welkom!
Taak
Trainers
Leider

Spelleider
Keeperstrainer
Scheidsrechter
Grensrechter

Waarvoor
toelichting
Trainer JO 13; trainer JO17 JO13 maandag. JO17 woensdag. Om
de week in duo-baan is mogelijk.
JO17
Wekelijks nodig op de zaterdag in het
seizoen sept-mei. Kan goed in duobaan.
Begeleiding t/m JO10
Kan heel goed in duo-baan met
andere ouders.
Jeugd
Wekelijks, dag nader bepalen.
Jeugdteams vanaf JO11
10x per seizoen.
JO15 en JO17
Kan heel goed in duo-baan en in
combi met leider

Senioren Contactpersoon Jan Oosterwijk, hoofd Technische Groep. Tel 06 52493644.
Mail: joosterwijk@ziggo.nl;
taak
Leider Lettele 1
zondag
Grensrechter zondag

2e leiders zondag
Grensrechters zondag
Scheidsrechters
zondag
Trainer

waarvoor
2e leider naast huidige
leider
Lettele 1

toelichting
Deelname in staf Lettele 1; alle
wedstrijden
Deelname in staf Lettele 1; alle
wedstrijden. In combi met andere
grensrechter mogelijk.
Lettele 2, 3, 4 en 5
In combi met collega-leider(s); dus
niet persé alle wedstrijden
Lettele 3
In combi met collega-grensrechter;
dus niet persé alle wedstrijden.
Met name Lettele 3, 4 of Max 10x per seizoen. Er is een
5
scheidsrechterspool voor zondag.
Begeleiding kan geregeld worden.
Met name Lettele 3, 4 en Trainingsavond donderdag.
5
Begeleiding kan geregeld worden. In
combi met andere trainers, dus niet
persé 1x per week

Overige vacatures Contactpersoon: Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter. Tel 06-53899959;
mail: gerard.huisintveld@lettele.nl;
taak
waarvoor
toelichting
wedstrijdsecretariaat Senioren; inplannen en
i.o.m. bestuur en Technische Groep.
wijzigen wedstrijden en
In overleg nader in te vullen.
aanvangstijden
Beheerder kleding
Beheer over kleding
Beheer en toezicht over kleding in
“ballenhok”: hesjes,
scheidsrechterkleding, sportjassen
van leiders, trainers, reserves. 1x per
2 weken.
Barvrijwilligers
Vrijwilliger achter de bar. Aanmelden in duo’s mogelijk. Inzet
Huskamer
Diverse tijden mogelijk.
wekelijks of 1x per maand mogelijk.
I.o.m. Henk
Nijland/Huskamercommissie.
Notulist
bestuursvergaderingen
Minimaal 1x per maand. Incl.
uitwerken en actielijst
Twee bestuursleden
Besturen van de
Gezien huidige samenstelling bestuur
vereniging
is een m/v tot 45 jaar wenselijk.
Samen met ervaren groep
bestuursleden.

Bestuurskamer
zondag

Thuiswedstrijden Lettele
1

PR vrijwilliger

Promoten vereniging

Commissies

Op dit moment geen
vacatures bij Commissie
van Informatie,
Huskamer Commissie,
Terreincommissie/onder
houdsgroep, Technische
Groep, Jeugdcommissie,
Sponsorcommissie,
Activiteitencommissie.

6x per seizoen. Bij toerbeurt rouleren
met groep die scheidsrechter en staf
bezoekende tegenstander Lettele 1
ontvangt. 13.30-16.30 uur
I.s.m. Commissie van informatie en
voorzitter verzorgen van social media,
informatie voor De Letter,
nieuwsbrief leden, berichten op
website. Ook af en toe foto’s maken
kan.
Uitbreiding van commissies is zeker
bespreekbaar. Bij belangstelling wordt
gekeken op welke wijze deelname aan
commissie nu of op later moment
mogelijk is. “Proefdraaien” is
mogelijk.

