
 
 
 
Voor onze vereniging zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die één van de volgende functies 
willen vervullen: 
 
Jeugdleider / jeugdtrainer:  
Wij zoeken een jeugdleider/trainer die veel enthousiasme haalt uit het begeleiden van spelers. Je 
hebt voetbaltechnisch inzicht zodat je de spelers ook iets kunt leren. Twee x per week train je 
deze spelers en op zaterdag begeleid je heb jij de wedstrijden.  
 
Vertrouwenscontactpersoon: 
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met 
grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van 
sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. 
 
Penningsmeester: 
Als penningmeester ben jij verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële 
zaken. Taken zijn onder andere het verzorgen van de boekhouding, opstellen van het financieel 
jaarverslag. Je bent onderdeel van het bestuur van SVM.    
 
Kantinebeheerder zaterdag: 
De kantinebeheerder is de spil van de kantine. Je weet wat er leeft en kan snel schakelen. Je 
draagt zorg voor de planning van de kantinemedewerkers. Je zorgt voor een goede interne 
communicatie met de andere kantinemedewerkers en bent  betrokken bij de activiteiten die er in 
de kantine plaatsvinden. Dit betekent niet dat jezelf altijd aanwezig hoeft te zijn.  
 
Planner voor het maken van de indeling kleedlokalen 
Elke zaterdag spelen er diverse jeugdteams thuis. Zowel voetbal als korfbal. Het is de bedoeling 
dat je vooraf een planning maakt zodat de jeugdteams en hun tegenstanders weten in welk 
kleedlokaal zij terecht kunnen. Dit schema dient elke week voor aanvang van de wedstrijden op 
zaterdag opgehangen te zijn in de gang bij de kleedlokalen.  
 
 
 



 
 
Medewerker kantine zaterdag: 
Als kantine medewerker bedien je de bezoekers van een drankje en een hapje. Je kunt jezelf 
inschrijven op een rooster waardoor je zelf bepaald wanneer je er bent. Het gaat om diensten 
van ongeveer 2 uur, van 08.30-10.30 of 10.30-13.00 of 13.00 – 15.00 uur.  
 
Medewerker Veldonderhoud: 
Als Medewerker Veldonderhoud ben je bezig met uitvoeren van onderhoud- en 
controlewerkzaamheden aan de velden met als doel topsportwaardige hoofd- en 
(trainings)velden. 
 
Is jouw interesse gewekt dan mag je snel contact opnemen met: 
 
Niels Hermens, 06-46 11 54 81 of nsrhermens@hotmail.com  
Nancy van Vegchel, 06 – 10 12 02 57 of nancyvanvegchel@gmail.com 
 
 
 


