Beste leden en ouders /verzorgers,
Alphense Boys is een vereniging voor leden, door leden. Wat inhoudt, dat wij graag met z’n
allen veel plezier uit onze sport halen, ieder op zijn/haar niveau. We beschikken over zo’n
250 vrijwilligers die voor de club hun handen uit de mouwen steken, omdat ze daar veel
voldoening en plezier uit halen. Wij vragen ook aan u om zich hierbij aan te sluiten. De
eerste stap is om dit formulier in te vullen en in te leveren bij onze commissie
vrijwilligerszaken. U wordt dan op korte termijn uitgenodigd voor een gesprek.
Uw gegevens gebruiken wij om ons op dit gesprek voor te bereiden. Uw gegevens worden
vertrouwelijk behandeld en niet aan anderen doorgegeven.
We hopen dat u de vragenlijst zo volledig mogelijk wilt beantwoorden.
Vul hier het team in waar u, uw zoon/dochter in speelt:

Personalia
Voornaam:
Achternaam:
Adres (straat, postcode, plaats):
Telefoon:
Mail:
Geslacht: m/v
Ouder(s) van:
Beroep vader:
Beroep moeder:
Ervaring als vrijwilliger (waar, in welke functie):
Bestuurlijke ervaring (nee/ja, hoelang):
Hobby’s:

Beschikbaarheid (kruis s.v.p. aan wat van toepassing is)
0
0
0
0

Ik kan regelmatig wat doen. Aantal uur per week/maand:
Ik kan zo nu en dan wat doen
Ik kan één keer per seizoen wat doen (toernooi/evenement)
Ik kan voor een korte periode wat doen (projectbasis)

Tijdsvoorkeur (kruis s.v.p. aan wat van toepassing is)
0
0
0
0

Doordeweekse dag overdag
Doordeweekse dag avond
Zaterdag
Zondag

Functies/werkzaamheden
Mijn interesse gaat uit naar de volgende werkzaamheden/functies:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trainer jeugdteam
Leider jeugdteam
Teammanager jeugdselectie
Spelleider pupillenvoetbal
Scheidsrechter jeugdwedstrijden
Scheidsrechter senioren
Wedstrijdorganisatie/-secretariaat
Organisatie evenementen en festiviteiten
Bardienst
Keukendienst
Gastheer/gastvrouw commissiekamer
Commissielid / Bestuurslid / Management
Coördineren, begeleiden, ondersteunen vrijwilligers
Sponsorbeleid
Schoonmaakwerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden
PR, voorlichting, communicatie (website, nieuwsbrieven, social media)
Financiën (o.a. administratie, beheer, kascontrole)
EHBO/BHV bij toernooien en evenementen
Overig, te weten:

Ontwikkelingen bij de vereniging/verenigingszaken
0

Ik wil graag meer informatie over verenigingszaken, met name over de volgende
onderwerpen:

0

Ik ben geïnteresseerd om een cursus te volgen over de volgende onderwerpen:

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Wij nemen uiterlijk binnen twee weken
contact met u op.
Namens het bestuur van Alphense Boys,
Vrijwilligerscommissie Alphense Boys

Manfred van den Berg (06-42071779)
Miri Gertz
Peter de Rijk
Jordan de Rijk
vrijwilligers@alphenseboys.nl

