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Overzicht vrijwilligerstaken RKVV Wilhelmina 5-10-2019  
     

TAAK OMSCHRIJVING PUNTEN PER MINIMUM-
LEEFTIJD  

MAILADRES 

Assistent 
keeperstrainer 

Help jij onze keeperstrainers bij hun trainingen? Neem dan 
snel contact met ons op! 

5 Seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Bardienst Heb je horeca-ervaring? En lijkt het je het leuk om een 
aantal uur in onze kantine de handen uit de mouwen te 
steken? We hebben verschillende 'kantine-klusjes' waar we 
jouw hulp goed bij kunnen gebruiken! 

3 keer 18 horeca@rkvvwilhelmina.nl 

Begeleider 
Sjors Sportief 

Wil jij kinderen uit groep 1, 2 en 3 laten kennismaken met 
voetbal? Meld je dan aan als trainer voor Sjors Sportief. 
Twee keer per jaar (najaar en voorjaar) zijn er drie 
zaterdagen dat basisschoolkinderen bij Wilhelmina voetbal 
kunnen 'uitproberen'. In ongeveer 2,5 uur doe je 
voetbalspelletjes met een klein groepje kinderen van 
ongeveer 4 tot 6 jaar. Je kunt je opgeven voor één of 
meerdere zaterdagen. 

3 keer 16 sjorssportief.rkvvwilhelmina@g
mail.com 

Begeleiding 
'jeugd op de 
friet' 

Elke zaterdag mag er een ander jeugdteam 'op de friet' 
komen. In deze taak ga je de briefjes uitdelen aan de teams, 
de bestellingen regelen met de keuken,  de frietjes 
uitleveren en vervolgens zorgen dat alles weer keurig netjes 
achtergelaten wordt. Lijkt het jou leuk om dit één of 
meerdere zaterdagen te doen? Laat het ons weten! 

3 keer 16 horeca@rkvvwilhelmina.nl 

Belactie 
sponsorloterij 

Verdien geld voor de club door mee te helpen met de 
belactie voor de Sponsorloterij. Als club kunnen we leuke 
dingen doen met deze sponsorinkomsten. Wil jij (eventueel 
samen met jouw team) een avondje bellen voor het goede 
doel? Schrijf je dan snel in en wij geven je meer informatie! 

5 keer 18 commercie@rkvvwilhelmina.nl 

Cameraman/vr
ouw 

Voor verschillende evenementen zouden we graag 
filmmateriaal maken, ter promotie of achteraf. In deze taak 
is het belangrijk dat je je eigen (opname)materiaal hebt, 
maar dit hoeft geen professioneel materiaal te zijn. Het 
filmen gaat op verzoek. Schrijf je in en we laten je weten 
wanneer we je hulp kunnen gebruiken.  

1 keer 16 communicatie@rkvvwilhelmina
.nl 
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Chef kalk  Zonder lijnen op het veld kunnen we niet voetballen. En 
daarom zoeken we een chef kalk! Heb jij een vaste hand? 

5 seizoen 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Commissie 
naamswijziging 

In een van de laatste Algemene Leden Vergaderingen is naar 
voren gekomen dat we willen onderzoeken of de club 
openstaat voor een naamsverandering. Om dit onderzoek uit 
te voeren zoeken we commissieleden. Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan contact op! 

5 Seizoen 16 voorzitter@rkvvwilhelmina.nl 

Coördinator 
toernooi 

Graag zouden we een commissielid toernooien aanstellen 
voor het organiseren van diverse thuistoernooien bij 
Wilhelmina. Help jij ons mee? 

5 Seizoen 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Coördinator - 
bovenbouw 

De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de teams  en vormt hiermee de schakel tussen leiders, 
trainers, voetballer, ouders, Hoofd Opleidingen en TC.  

5 Seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Coördinator - 
meisjes 

De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de teams  en vormt hiermee de schakel tussen leiders, 
trainers, voetballer, ouders, Hoofd Opleidingen en TC.  

5 Seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Coördinator - 
onderbouw 

De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de teams  en vormt hiermee de schakel tussen leiders, 
trainers, voetballer, ouders, Hoofd Opleidingen en TC.  

5 Seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Coördinator - 
senioren 

De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de teams  en vormt hiermee de schakel tussen leiders, 
trainers, voetballer, ouders, Hoofd Opleidingen en TC.  

5 Seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Coördinator - 
vrouwen 

De coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de teams  en vormt hiermee de schakel tussen leiders, 
trainers, voetballer, ouders, Hoofd Opleidingen en TC.  

5 Seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Coördinator 
oefenwedstrijd
en 

Ga jij ervoor zorgen dat de teams van Wilhelmina flink wat 
oefenwedstrijden kunnen spelen? Dan zoeken we jou!  

5 Seizoen 16 daniel@rkvvwilhelmina.nl 

Coördinator 
spelmaterialen 

Twee keer per seizoen is het erg druk bij de uitgifte en 
inname van spelmaterialen. Op deze momenten kunnen we 
wel wat extra handjes gebruiken. Geïnteresseerd? Laat het 
ons weten! 

3 keer 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Coördinator 
vrijwilligerszak
en  

Ben jij goed in plannen? We zoeken iemand die het leuk vind 
om de planning achter ons vrijwilligersbeleid op zich wil 
nemen. We verwachten dat dit ongeveer 1 uur per week van 
je tijd vraagt. 

5 seizoen 16 hr@rkvvwilhelmina.nl 
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Creative DTP-
er/ vormgever 

Gezocht: iemand die ervaring heeft met vormgeving en DTP-
werk. Jij vindt het leuk om de vormgeving rond de 
communicatie van RKVV Wilhelmina te verzorgen. Je hebt 
ervaring met de Adobe programma’s: Indesign en Photoshop 
en je weet hoe je aan de hand van een al bestaande huisstijl 
een nieuw product moet maken. Meld je snel aan! 

1 keer 16 communicatie@rkvvwilhelmina
.nl 

EHBO-er Heb je ervaring met EHBO? Tijdens toernooien en 
evenementen kunnen we je hulp goed gebruiken, informeer 
ons daarom snel! 

1 keer 18 rh.tripaldelli@gmail.com 

Fotograaf Van verschillende evenementen zouden we graag 
fotomateriaal willen maken. In deze taak is het belangrijk 
dat je je eigen materiaal hebt (dit hoeft echter geen 
professioneel materiaal te zijn). Het fotograferen gaat op 
verzoek. Schrijf je in en we laten je weten wanneer we je 
hulp kunnen gebruiken.  

1 keer 16 communicatie@rkvvwilhelmina
.nl 

Fysiotherapeut 
lagere elftallen 

Ben jij een fysiotherapeut en wil je de lagere teams 
ondersteunen? Meld je aan! 

5 seizoen 18 rh.tripaldelli@gmail.com 

Glazenophalen 
VAT 

Wil je onderdeel zijn van een van de leukste evenementen 
bij Wilhelmina? We zoeken voor elke vrijdag tijdens het 
vrijdagavondtoernooi glazenophalers! 

3 keer 16 horeca@rkvvwilhelmina.nl 

Grote Clubactie Elk jaar kan Wilhelmina meedoen aan de Grote Clubactie. 
Lijkt je het leuk om hieraan deel te nemen en meteen je 
vrijwilligerspunten te verdienen? Neem contact met ons op 
en we geven je graag meer informatie.  

5 keer 16 commercie@rkvvwilhelmina.nl 

Huis DJ We zouden het leuk vinden om een eigen huis-DJ op 
oproepbasis te laten draaien in de kantine. Eigen apparatuur 
meenemen! 

2 keer 16 horeca@rkvvwilhelmina.nl 

Hulp tijdens 
toernooien  

Voor de toernooien zoeken we mensen die diverse hand- en 
spandiensten rondom de velden/wedstrijden willen 
verzorgen. 

5 keer 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Hulp tijdens 
toernooien 
kantine 

We zoeken personen die ons graag willen helpen tijdens de 
voetbaltoernooien georganiseerd door onze club. Je kunt 
hierbij denken aan werkzaamheden in de koffiecorner, 
broodjes/tostihoek, bezetting van de snoepcorner en 
eventueel hand- en span diensten rondom de bar (aanvullen 
drinken etc.) 

5 keer 16 horeca@rkvvwilhelmina.nl 
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Keukenhulp Gezocht: iemand die op de maandagochtend de keuken en 
kantine schoon wil maken.  

1 keer 16 horeca@rkvvwilhelmina.nl 

Kledingcommiss
ie 

Voor de uitgifte en inname van de tenues zijn we op zoek 
naar leden die deze taak op zich willen nemen.  

5 seizoen 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Onderhoud 
gebouw 

Op oproepbasis zijn we op zoek naar Buitenschilders 
Binnenschilders 
Timmerman voor panelen op gebouw 
Ramen zemen (2 wekelijks) 

5 seizoen 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Penningmeeste
r 

Ben je graag met geld bezig? Hebben cijfers geen geheimen 
voor jou? En wil je zo’n 1000 voetballers aan het voetballen 
houden? Dan is de functie penningmeester bij RKVV 
Wilhelmina wat voor jou! Het bestuur van RKVV Wilhelmina 
is op zoek naar een penningmeester (m/v). Het bestuur 
bestaat op dit moment uit zeven bestuursleden die met veel 
enthousiasme van start zijn gegaan. Alleen jij ontbreekt nog 
om het team compleet te maken! Wat ga je doen? 
Leidinggeven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen 
van RKVV Wilhelmina. Jij draagt er zorg voor dat de sport 
(zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat 
de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en 
uitgedragen. Als penningmeester ben je onderdeel van het 
dagelijks bestuur en laat je je adviseren door alle 
commissies. Jouw kerntaken Het beheren van de 
geldmiddelen van de vereniging Zorgdragen voor de inning 
van de contributies en overige inkomsten van de vereniging 
Verzorgen van de administratie van alle inkomsten en 
uitgaven van de vereniging Zorgdragen voor eventuele 
reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de 
vereniging Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van 
de geldmiddelen en een begroting indienen voor het 
komende verenigingsjaar De kascommissie inzage geven in 
alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie 
verstrekken Belast (al dan niet via een derde) met de 
volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met 

5 seizoen 18 voorzitter@rkvvwilhelmina.nl 
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de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van 
leden 

Scheidsrechters 
- junioren 

We zijn altijd op zoek naar scheidsrechters. Per wedstrijd 
direct 2 punten te behalen! Makkelijker kun je je punten 
niet halen! 

2 keer 16 daniel@rkvvwilhelmina.nl 

Scheidsrechters 
- senioren 

We zijn altijd op zoek naar scheidsrechters. Per wedstrijd 
direct 3 punten te behalen! Makkelijker kun je je punten 
niet halen! 

3 keer 16 daniel@rkvvwilhelmina.nl 

Spelmaterialen 
onderhoud  

Wil jij helpen met het onderhouden van spelmaterialen: 
Reinigen goals 
Reparatie netten goals 
Reparatie vangnetten langs de velden? Meld je dan aan! 

1 keer 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Technisch 
ondersteuning 
(IT) 

Ben jij technisch onderlegd? En kun je ons helpen met 
eventuele issues aan tv, video, telefonie en andere IT zaken?  

1 keer 16 daniel@rkvvwilhelmina.nl 

Terreinonderho
ud  

Wil jij helpen met het onderhouden van ons terrein? Denk 
aan het kantenmaaien van de velden, het vegen en onkruid 
spuiten/ verwijderen. Neem dan contact met ons op  

1 keer 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 

Trainer 
jeugdelftal 
J011-2 

We zoeken een trainer. Lijkt het je wat? Neem dan contact 
met ons op! De training zijn op maandag en woensdag en de 
wedstrijden op zaterdag ochtend.  

5 seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Trainer 
vrouwen 2 

We zoeken een trainer. Lijkt het je wat? Neem dan contact 
met ons op! De training zijn op dinsdag en donderdag en de 
wedstrijden op zondag ochtend.  

5 seizoen 16 rh.tripaldelli@gmail.com 

Voorzitter 
normen en 
waarden 

 
5 seizoen 16 voorzitter@rkvvwilhelmina.nl 

Wekelijks 
terreinbeheer 

Wil jij samen met het team terreinbeheer  ervoor zorgen dat 
ons sportcomplex er elke week fantastisch bij ligt? En ben je 
op een of meerdere dagen wekelijks beschikbaar? Zaterdag 
van 09:00-1300 
Zaterdag van 1300 - 1700 
Zondag van 10:00 -14:00 dan zoeken wij jou! 

5 seizoen 16 facilitair@rkvvwilhelmina.nl 
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