
Kom jij VVIJ ook helpen?  Word vrijwilliger bij VVIJ! 
 
Beste leden, spelers, ouders en / of verzorgers, 
 
VVIJ is een mooie voetbalvereniging waar wij iedereen de mogelijkheid willen geven om met 
plezier te kunnen voetballen. 
Zonder de inzet van vrijwilligers is het onmogelijk om de vereniging draaiende te houden. 
Alle leden, maar ook spelers, ouder(s) en/of verzorger(s) vragen wij om hun steentje bij te 
willen dragen als vrijwilliger. Vele handen maken licht werk!!  
 
Dit kunnen wij NIET alleen en daarom zijn wij op zoek naar U als vrijwilliger.  
 
Laten wij hier met elkaar de schouders onder zetten! Alle hulp is welkom en soms hoeft dit 
maar een uurtje in de week aan vrije tijd te kosten. Of kom bijvoorbeeld eens in de 6 weken 
een keer een paar uurtjes helpen op het wedstrijdsecretariaat. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om samen met iemand anders een vrijwilligerstaak in te vullen. 
 
Hieronder een tal van mogelijkheden waar u als vrijwilliger uw steentje aan bij zou kunnen 
dragen. Alle hulp is welkom!! 

 Wedstrijdsecretariaat op zaterdag of zondag  
(bijvoorbeeld ontvangst van de elftallen die voetballen, ontvangst scheidsrechters)  

 Bardienst of helpen in de keuken 
 Gastheer / Gastvrouw bij de wedstrijden van het 1e elftal  

(ontvangen tegenstander en scheidsrechter, hapje en een drankje verzorgen) 
 Leider / Trainer  
 Scheidsrechter jeugdwedstrijden  

(wij bieden interne cursussen aan indien gewenst) 
 Scheidsrechter seniorenwedstrijden 
 Onderhoud accommodatie, sportpark, materialen  

(bijvoorbeeld klusjes in het clubhuis en op het sportpark - schilderen) 
 Activiteiten organiseren voor de jeugd  

(bijvoorbeeld jeugddag, bingo organiseren, Sinterklaasfeest) 
 Toernooien organiseren voor de jeugd 
 Bestuurslid 
 Communicatie  

(bijvoorbeeld helpen met het maken van onze VVIJ nieuwsbrieven, plaatsen van een 
stukjes tekst op de website, social media) 

 Sponsoring (bijvoorbeeld werven van sponsoren) 
 Kleding (bijvoorbeeld helpen bij de kledinguitgifte of assisteren bij ruilavonden) 
 Financiën (bijvoorbeeld penningmeester, kascontrole ) 
 Uw eigen idee die hier nog niet genoemd staat 

Vele handen maken licht werk dus geef je nu snel op en stuur een mail met uw naam en 
telefoonnummer en dan neem ik graag persoonlijk contact met u op. 
Het emailadres is marco.peek@vvij.club 
 
U kunt mij ook een Whatsapp bericht sturen op 06-24924930 
 
Alvast bedankt en ik hoop u snel te kunnen spreken. 
 
Met sportieve groet, 
 
Marco Peek 
 


