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VVIJ ZOEKT JOU! 

VVIJ VVIJ is de thuishaven van ruim 1500 pupillen, junioren en senioren. Omdat we geen 

bedrijf zijn maar een vereniging zullen we de club samen draaiende moeten houden. Alle 

leden, maar ook ouders en/of verzorgers kunnen hun steentje bijdragen als vrijwilliger. 

Zonder vrijwilligers geen VVIJ. Zo zijn wij voor de Wedstrijdzaken Jeugd (WSJ) op 

zoek naar: 

  

Functie Gastheer / Gastvrouw WSJ (op Wedstrijddagen) 

  

Commissie De Wedstrijd Commissie Jeugd zorgt voor een goed verloop van de wedstrijden op 

wedstrijddagen (zaterdag). 

  

Taken De werkzaamheden die verricht worden door gastheer / gastvrouw zijn: 

• Ontvangen van de thuis/uit teams op het WSJ en aanwijzen van kleedkamers en 

het speelveld. 

• Ontvangen van scheidsrechters (in samenwerking met de scheidsrechters-

commissieleden). 

• Assisteren bij het invullen van het mobiele Digitale Wedstrijd Formulier (indien 

gewenst). 

• Faciliteren van koffie/thee/limonade voor de wedstrijden. 

  

Wensen De gewenste eigenschappen van de vrijwilliger die o.a. goed zouden kunnen aansluiten op 

de functie zijn: Klantvriendelijk en een duizendpoot, die vooral gezelligheid zoeken en 

graag kinderen een leuke dag willen bieden. 

  

Tijdsbesteding Eens in de maand, maximaal 3 uur per dagdeel (’s morgen, ’s middags of ’s avonds). 

In overleg kan van de tijden afgeweken worden. 

  

Beloning Vrijwilligerswerk wordt beloond in waardering van alle mede VVIJ-ers! En er zijn 

natuurlijk nog veel meer voordelen; je ontmoet nieuwe mensen, er ontstaan zelfs 

vriendschappen, je maakt dingen mee die je thuis op de bank niet beleeft en je bent 

welkom op de jaarlijkse vrijwilligersavond in het gezellige VVIJ clubhuis.  

Tevens bieden we de leden een EHBO cursus aan “Levensreddend handelen”. 

 

Kortom, waar wacht je nog op! 
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VVIJ ZOEKT JOU! 

Meer 

informatie 

Ben je geïnteresseerd in de functie van Gastheer / Gastvrouw WSJ bij VVIJ, maar heb je 

nog vragen, dan kun je contact opnemen met Richard Helmes (Bestuurslid Cluster 

Voetbalzaken Jeugd) . Hij informeert je graag verder in een vrijblijvend gesprek. 

 

Dus twijfel niet en meldt je aan en kom de groep met vrijwilligers bij VVIJ versterken. 

Enthousiasmeer ook anderen om mee te doen en geef je dan samen op, want ook hier geldt  

“Met z’n tweeën wordt  het altijd gezelliger” ☺. 

 

 


