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Vrijwilligersfuncties “We zijn van Start” 
 

Taakinformatie 
Naam van de functie Korte en duidelijke beschrijving 

van de werkzaamheden 
Bijzonderheden (bv 
speciale vaardigheden 
gevraagd, opleiding 
nodig) of Competenties 

Algemeen    

Sponsorcoördinator Coördineren sponsorwerving 
voor de vereniging 

Organiseren/ 
commercieel gevoel 

Sponsorwerver Sponsors werven Gemakkelijk contact 
leggen/commercieel 
gevoel 

Vrijwilliger Gebouw Onderhoudswerkzaamheden 
gebouw (kapotte zaken 
vervangen, schilderwerk, onkruid 
verwijderen etc) 

Beetje handigheid  

Assistentie 
werkzaamheden 
uitbreiding 
materiaalhok 

Helpen tijdens de bouw van de 
uitbereiding materiaalhok 

Handig 

Materiaal Sorteren huidig 
materiaal/overtollig of niet goede 
materialen ergens opslaan of 
verwijderen (stort) 

Enthousiasme 

Coördinator Grote Club 
Actie 

Boekjes van grote clubactie onder 
de leden brengen. Verwerken van 
boekjes. Bijhouden van score. 

Organiseren 
 

Lief en Leed (voor de 
hele club) 

Als iemand ziek of geblesseerd is, 
er voor zorgen dat hier een 
kaartje voor komt, etc. 

Zorgzaam 
 

Kantine commissie:   

Medewerker 
wedstrijden 

Tijdens de wedstrijden is er 
bezetting in de kantine nodig. 
Koffie schenken, broodjes maken, 
Evt frituren, opruimen, fris en 
bier e.d. verkopen 

Mensen mens 

Schoonmaker Zo nu en dan geven we de 
kantine en keuken een 
schoonmaakbeurt. Kleedruimtes 
en toiletten worden door vaste 
medewerker gedaan. De rest niet 

Doorpakker 

Lid kantinecommissie Opstraten en afsluiten kantine bij 
wedstrijden en bijzondere 
evenementen 
 
 
 

Sociale hygiene 
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Taakinformatie 
Naam van de functie Korte en duidelijke beschrijving 

van de werkzaamheden 
Bijzonderheden (bv 
speciale vaardigheden 
gevraagd, opleiding 
nodig) of Competenties 

Wegwerkers:    

Fietser Voorop of achteraan fietsen 
tijdens Woldbergtrail (WBT) / 
Stone City Run (SCR) 

Enthousiasme en een 
geschikte fiets voor de 
WBT 

 Controle route WBT in voorjaar Secuur 

 Uitzetten parcours, dag 
voorafgaand aan WBT 

Secuur 

 Controle route op morgen van 
WBT 

Secuur 

Wegwijzer Lopers de juiste route wijzen 
WBT / SCR 

Secuur 

Verkeersregelaar Verkeer laten parkeren/ stoppen 
bij WBT / SCR 

Computercursus met 
examen 

sponsorcommissie Werven sponsoren WBT Gemakkelijk contact 
leggen 

finishfunctionaris Uitreiken herinnering / verversing 
bij finish 

Enthousiasme 

Fotograaf Fotograferen lopers, vrijwilligers 
en entourage 

Ervaring met fotograferen 
van (sport)evenementen 

Gereedmaken 
startpakketten 

Inapakken startnummers, 
speldjes, enz op 13 juni 2016 van 
19 – 22 uur 

Doorpakker 

Inschrijfbureau Uitreiken inschrijfpakketten en T- 
shirts bij de SCR van 17 – 21 uur 

Enthousiasme 

Lid commissie 
PR&Voorlichting 

PR & voorlichting verzorgen voor 
de WBT of de SCR 

Affiniteit met PR & 
voorlichting gewenst 

Afbouwen parcours / 
start- en finishgebied 

Opruimen dranghekken en linten 
van 20 – 24 uur  

Doorpakker 

Opbouwen parcours / 
start- en finishgebied 

Plaatsen dranghekken en 
aanbrengen linten van 13 – 19 
uur  

Doorpakker 

Gereedmaken 
lunchpakketten 

Inkopen doen en lunchpakketten 
gereed maken 

Doorpakker 

Wedstrijd Organisatie 
Commissie  

  

Jury Jureren bij technische-en 
looponderdelen en bij 
wegwedstrijden en crossen (tijd 
en aankomst, rondes tellen) 

Cursus jury-algemeen 
cursus finishregistratie 

Hulp jury Eenvoudige taak bij jureren 
technische onderdelen 

Uitleg t.p door jurylid. 

Materiaalman/vrouw Baan klaar maken voor wedstrijd 
verzorging wedstrijdmateriaal 
tijdens wedstrijd  

Enthousiasme 
Enthousiasme 
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Taakinformatie 
Naam van de functie Korte en duidelijke beschrijving 

van de werkzaamheden 
Bijzonderheden (bv 
speciale vaardigheden 
gevraagd, opleiding 
nodig) of Competenties 

onderhoud wedstrijdmateriaal Enthousiasme 

Opbouw baan Zie materiaalman/vrouw  

Opbouw indoor Avond tevoren hal inrichten: 2x 
kogel, 2x hoog, 2x ver, 
sprintbaan, hekken enz. 
transport materiaal van baan en 
Eekeringe 

Doorpakker 

Afbouw indoor Alle onderdelen opruimen, hal 
gedeeltelijk stofzuigen. Transport 
materiaal naar baan en Eekeringe 

Doorpakker 

Parcours crossen Uitzetten parcours met linten, 
pionnen. Opruimen 

Doorpakker 

Overige taken bij 
wedstrijden 

Secretariaat/uitdelen 
startnummers 
computer 
EHBO 

Enthousiasme 
Organiseren 
 
EHBO-cursus 

Topjury Wedstrijdleider EN 
scheidsrechter 
Scheidsrechter starter 
Microfonist 

Elke functie eigen cursus 
na de cursus jury-
algemeen 

Baanatletiek   

Hulpouder trainingen De trainers helpen met 
klaarzetten, orde houden, 
instrueren, enthousiasmeren van 
kinderen 

Enthousiasme 
(mogelijkheid tot volgen 
opleiding) 
 

Aansturen jeugdtrainers 
Coördinatie scholing 
trainers 

In de gaten houden welke 
scholingen er zijn, financieel stem 
je dit af met het bestuur. 

Mannetje kunnen staan 
 

Verzorgen van 
ouderavonden 

Elke eerste dinsdag van de maand 
een kleine powerpoint 
presentatie houden waarin 
informatie richting nieuwe 
ouders wordt voorzien. 

Communicatief sterk zijn 
Informatie verstrekking 
 

Nieuwe leden opvangen Klein gesprekje aangaan met het 
nieuwe lid om zich welkom te 
voelen. 
(Vooral gericht op jeugdleden en 
ouders) 

Mensen mens 
 

JAC Activiteiten 
organiseren 

Jeugd activiteiten commmisie. 
Bedenken, organiseren en 
uitvoeren van leuke activiteiten. 

Goed in organiseren en 
uitvoeren 
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Taakinformatie 
Naam van de functie Korte en duidelijke beschrijving 

van de werkzaamheden 
Bijzonderheden (bv 
speciale vaardigheden 
gevraagd, opleiding 
nodig) of Competenties 

Kleding ruilbeurs 
opzetten 

Een ruil beurs opzetten waarin 
kleding dat te klein is/ niet meer 
in gebruik is door middel van een 
ruil beurs kan verhandeld 
worden. 

Organiseren en borging 
 

Initiatiefnemer 'Truien' 4x per jaar het ophangen van 
inschrijflijsten, verwerken van 
deze lijsten en de bestelling doen 
bij Visscher Sport 

Organiseren 
 

Organisator jaarlijkse 
verkoopactie 

Een verkoopactie organiseren, 
bedenken wat we gaan verkopen, 
reclame maken voor de actie. 
Financieel het in de gaten 
houden. 
 

Organiseren 
 

Organisator 
Sponsorloop 

Organiseren van een 
sponsorloop.  

Organiseren 
 

Hulpouder als coach bij 
vrijdagavond 
wedstrijden 

Tijdens medaillewedstrijden voor 
de jongste jeugd zorgen dat alles 
goed verloopt. (tips geven, 
aanmoedigen, op de juiste plek 
zetten). 

Coachen en aanmoedigen 
 

Vervoer regelen bij 
wedstrijd van de jeugd 
(ook de financiën) Plan 
opstellen 

Rijschema maken van te voren. 
Gepaarde financiën, kosten rit 
gedeeld door aantal mensen die 
mee gaan uitrekenen en innen.  

Organiseren 

 


