
 

 

 

Albergen, september 2017 Nieuwsbrief 1 – Algemeen bestuur De Tukkers   

 

 

Vrijwilligersbeleid De Tukkers 
 

Beste lid van De Tukkers, 

 

Het nieuwe seizoen is inmiddels weer van start gegaan en om dat allemaal in goede banen te leiden is er 

achter de schermen al weer heel veel werk verzet. Ook tijdens het seizoen hebben we vele handen nodig om 

ervoor te zorgen dat iedereen lekker kan blijven sporten. Zoals bekend is er bij veel verenigingen een steeds 

groter tekort aan vrijwilligers. Veel clubs zitten met de handen in het haar en zijn ten einde raad.  

Immers zonder voldoende vrijwilligers houd je geen sportclub in stand. 

 

Trots op alle vrijwilligers 

Bij De Tukkers herkennen we dit ook maar bepalen we graag onze eigen koers.  

Geen paniekvoetbal, maar een goed gestructureerd vrijwilligersbeleid.  

Als club zijn we vanzelfsprekend iedere vrijwilliger erg dankbaar die zich nu al belangeloos inzet voor onze 

vereniging. Tevens zijn we enorm trots op het feit dat het ook dit jaar is gelukt  om weer zoveel vacante 

plekken in te vullen met goede vrijwilligers. Bedankt, echt grote klasse! 

Echter van achterover leunen, kan geen sprake zijn. Daarom slaan het algemeen bestuur van De Tukkers en 

de Vrijwilligerscommissie de handen ineen.  

 

Digitale vragenlijst invullen  

De Vrijwilligerscommissie binnen De Tukkers zal binnenkort een digitale vragenlijst uit sturen naar alle 

seniorleden en alle jeugdleden van A\JO19 en B\JO17. Doel hiervan is te inventariseren wat onze leden 

kunnen, maar vooral ook zelf willen bijdragen op het gebied van vrijwilligerswerk voor onze vereniging.  

Tevens zal er op onze website een overzicht komen met alle functies en taken met daarbij de beschikbare 

vacatures. Hierdoor kunnen toekomstige vrijwilligers beter bepalen wat bij hem of haar past en helpt dit ook 

bij het actief werven van nieuwe vrijwilligers.  

Onder deze brief staat een opsomming van de functies en vrijwilligerstaken die je bij De Tukkers kunt doen. 

We kunnen toch ook op jouw support rekenen? Vele handen maken immers licht werk. 

 

Het is onze verwachting dat deze werkwijze bijdraagt aan een nog betere structuur en communicatie richting 

onze (toekomstige) vrijwilligers van De Tukkers. En bovenal willen we hiermee zorgen voor voldoende 

vrijwilligers. Immers, ook voor De Tukkers geldt:  

Zonder vrijwilligers geen vereniging! 

 

Langs deze weg wil ik dan ook een vriendelijk doch dringend beroep op iedereen doen om de digitale 

vragenlijst vlot in te vullen en zijn of haar steentje bij te dragen aan het welzijn en voortbestaan van onze 

mooie vereniging.  

 

Alvast hartelijk dank voor de medewerking en veel plezier en succes gewenst dit seizoen met het sporten en 

al je activiteiten bij en voor De Tukkers. 

 

Met vriendelijke en sportieve groet, 

namens het Algemeen bestuur van De Tukkers   

 

René Hoek 

Voorzitter 

 

 



Functies/ vrijwilligerstaken R.K.S.V. De Tukkers    

  
Algemene Zaken 

 

 Voorzitter werkgroep Algemene Zaken / Stichting De Tukkers 

 Penningmeester werkgroep Algemene Zaken / Stichting De Tukkers 

 Lid werkgroep Algemene Zaken / Stichting De Tukkers 

 Onderhoud complex / onderhoud velden  

 Consul keuring velden 

 VUT-ploeg 

 Gemeentelijke werkgroep onderhoud velden 

 Materialencommissie Jeugd 

 Materialencommissie Senioren 

 Kantinebeheerder / kantinecommissie / bardienst kantine 

 Websitecommissie/ redacteuren website 

 Sponsorcommissie 

 Zwart op Wit redactie (programmaboekje thuiswedstrijden Tukkers 1) 

Senioren  

 
 Voorzitter werkgroep Senioren 

 Penningmeester werkgroep Senioren 

 Lid werkgroep senioren 

 Wedstrijdsecretariaat senioren 

 Indeling kleedkamer, velden 

 Lid Technische commissie, Coördinator keepers  

 Kassadienst thuiswedstrijden Tukkers 1 

 Zondagdienst ochtend / middag bij wedstrijden Tukkers 1 

 Omroeper wedstrijden Tukkers 1 

 Gastheer \ gastvrouw zondag Tukkers 1 (bestuurskamer) 

 Activiteitencommissie / Organisatie Zwart-Wit feest (vrijwilligersavond) 

 Scheidsrechter 

 Leider 

 Vlagger (assistent-scheidsrechters) 

Jeugd 

 
 Voorzitter werkgroep Jeugd 

 Penningmeester en secretaris werkgroep Jeugd 

 Lid werkgroep Jeugd  

 Wedstrijdsecretariaat jeugd 

 Jeugdleider 

 Jeugdtrainer, keepertrainer 

 Jeugdscheidsrechter, wedstrijdbegeleider 

 Lid scheidsrechter commissie 

 Lid activiteiten commissie 

 Zaterdagdienst ochtend (ontvangst uitspelende teams t\m J0-11)       

 Lid technische commissie / ondersteuning TC per leeftijdscategorie / begeleiding stagaires 

 Indeling kleedkamers / indeling velden 



Handbal 

        
 Voorzitter werkgroep Handbal 

 Penningmeester werkgroep Handbal 

 Lid werkgroep Handbal 

 Wedstrijdsecretaris Handbal 

 Lid technische commissie Handbal 

 Sponsoring 

 Materialen 

 Lid websitecommissie 

 

Overig 
 Voorzitter De Tukkers 

 Penningmeester De Tukkers 

 Secretaris De Tukkers 

 Lid algemeen bestuur De Tukkers 

 Vrijwilligerscoördinator 

 Lid vrijwilligerscommissie 

 Vertrouwenspersoon m\v   

 


