Vrijwilligerstaak
Secretaris Hoofdbestuur

Afdeling
Algemeen

Vacante posities Inhoud functie
1 De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. Er wordt
maandelijks vergaderd. Daarnaast is de secretaris verantwoordelijk voor alle in- en uitgaande
correspondentie, notuleren van vergaderingen, vastleggen van afspraken, etc. Kortom je bent de spin in het
web van onze vereniging.
2 Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheer van de website en het plaatsen van berichten
op website en social media. De commissies en het bestuur leveren berichten aan en daarnaast zorg je
ervoor dat de website up- to date is.
2 De sponsorcommissie heeft tot doel het vinden en behouden van sponsoren om de contributie voor onze
leden zo laag mogelijk te houden. In deze functie ben je het aanspreekpunt voor huidige en nieuwe
sponsoren. Daarnaast zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit de sponsorcommissie in het
hoofdbestuur.
2 De leden die geen structurele vrijwilligerstaak uitvoeren worden ingepland voor de kantinedienst. SDOL is
verantwoordelijk voor de kantinediensten in de weekenden. Hiervoor dient een planning gemaakt te
worden. Het zou mooi zijn wanneer hierin ook enige automatisering doorgevoerd kan worden.
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2 Het werven van vrijwilligers, het vastleggen van taken en een aanspreekpunt voor vrijwilligers. Kortom in
deze functie zorg je ervoor dat mensen die wat willen doen voor onze vereniging op de juiste plek belanden
en help je al aanwezige vrijwilligers met het beantwoorden van hun vragen.
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2 Het registreren van nieuwe leden en vrijwilligers en het doorvoeren van mutaties in het ledenbestand is
hierin je belangrijkste taak. We hebben hiervoor een systeem Sportlink wat ook gekoppeld is aan
bijvoorbeeld de inning van contributies door de penningmeester.
2 In deze functie help je vrijwilligers met een opleidingsbehoefte in de zoektocht naar een juiste opleiding,
organiseer je scholingsavonden voor kader en vrijwilligers en bewaak je de spelregelbewijzen die behaald
moeten worden door de jeugd.
6 Zonder scheidsrechters geen wedstrijd. Daarom zijn we op zoek naar scheidsrechters voor bij de wedstrijd
van de handbalsenioren. SDOL begeleidt daar waar nodig en vergoedt de kosten voor een eventuele
opleidingsbehoefte.
1 De handbalcommissie regelt het wel en wee binnen onze handbaltak. Van het wedstrijdsecretariaat tot
leeftijdscoördinatoren en het aanstellen van trainers en leiders. De Handbalcommissie is op zoek naar een
voorzitter die vergaderingen voor wil zitten, de handbal kan vertegenwoordigen in en buiten de vereniging
en als vertegenwoordiging van de handbalcommissie plaats wil nemen in het hoofdbestuur.

Lid Handbalcommissie (wedstrijdsecretariaat)

Handbal

1 De handbalcommissie regelt het wel en wee binnen onze handbaltak. Van het wedstrijdsecretariaat tot
leeftijdscoördinatoren en het aanstellen van trainers en leiders. Binnen het wedstrijdsecretariaat plan je
wedstrijden in, geef je wijzigingen door en heb je hierover contact met andere verenigingen.

Lid handbalcommissie

Handbal

1 De handbalcommissie regelt het wel en wee binnen onze handbaltak. Van het wedstrijdsecretariaat tot
leeftijdscoördinatoren en het aanstellen van trainers en leiders. De Handbalcommissie is op zoek naar extra
leden die als coördinator optreden binnen de verschillende leeftijdscategorieen. Hierin ben je het
aanspreekpunt voor trainers leiders en verzorg je o.a. de teamindeling.
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2 Als handbalkeeperstrainer ga je aan de slag met de handbalkeepers. Zowel aan de jeugd als senioren geef je
één keer per week een training gericht op de keepers. SDOL begeleidt daar waar nodig en vergoedt de
kosten voor een eventuele opleidingsbehoefte.
1 We zijn op zoek naar een trainer/ coach voor het 2e handbal elftal. Je traint het team doordeweeks en in
het weekend verzorg je de coaching tijdens de wedstrijden. Hierin is ook een combinatie mogelijk met
iemand die de training verzorgt en aanwezig is op de wedstrijddagen. SDOL begeleidt daar waar nodig en
vergoedt de kosten voor een eventuele opleidingsbehoefte.
6 Zonder scheidsrechters geen wedstrijd. Daarom zijn we op zoek naar scheidsrechters voor bij de wedstrijd
van de voetbalsenioren op de zondagmorgen. En dat mag ook als duo, mocht het bestrijken van het hele
veld een te grote belasting zijn. SDOL begeleidt daar waar nodig en vergoedt de kosten voor een eventuele
opleidingsbehoefte.
4 Zonder scheidsrechters geen wedstrijd. Daarom zijn we op zoek naar scheidsrechters voor bij de wedstrijd
van de voetbaljunioren op de zaterdagen. SDOL begeleidt daar waar nodig en vergoedt de kosten voor een
eventuele opleidingsbehoefte.
4 Samen met de jeugd van 10 t/m 14 jaar een paar dagen weg op voetbalkamp. Zwemmen, bezoek aan een
voetbalstadion en lekker film kijken. Lijkt het je leuk om het kamp te organiseren met een groep mensen?
De draaiboeken liggen klaar.
2 De technische commissie voetbal verzorgt de teamindeling, bewaakt het technisch beleid, stelt trainers aan
en zorgt in overleg met de opleidingscoördinator voor het opleiden van jeugdtrainers. De technische
commissie is op zoek naar nieuwe leden. Je takenpakket wordt in overleg samengesteld.
1 We zijn op zoek naar een planner voor de scheidsrechters bij de seniorenteams. Je hebt hierin overleg met
de aanwezige scheidsrechters en het wedstrijdsecretariaat om bij elke wedstrijd een scheidsrechter in te
plannen.
1 Als jeugdvoetbalkeeperstrainer ga je aan de slag met de jeugdkeepers en kan je assisteren bij het training
geven van de seniorenkeepers (geen must). Aan de jeugdkeepers geef je één keer per week een training
gericht op het keepersvak. SDOL begeleidt daar waar nodig en vergoedt de kosten voor een eventuele
opleidingsbehoefte.
1 We zijn op zoek naar een trainer/ coach voor het 2e voetbal elftal. Je traint het team doordeweeks en in het
weekend verzorg je de coaching tijdens de wedstrijden. Hierin is ook een combinatie mogelijk met iemand
die de training verzorgt en aanwezig is op de wedstrijddagen. SDOL begeleidt daar waar nodig en vergoedt
de kosten voor een eventuele opleidingsbehoefte.
1 Als materiaalbeheerder bij de handbal zorg je dat alle teams voorzien zijn van voldoende ballen, hesjes en
overige materialen.
2 Nieuw opgeleide jeugdscheidsrechters begeleiden tijdens het fluiten van hun wedstrijden. Contact met de
scheidsrechters en coaches van de spelende teams.
2 Faciliteren van beachwedstrijden die gespeeld worden op ons sportcomplex. Zorgen voor begeleiding,
scheidsrechtersindeling, sportmaterialen, aankleding van het beachveld.
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