VOETBALVERENIGING VVLK
Sportcomplex “ de Duffelt “
Pastoor van Tielstraat 10
6578 AL Leuth
Tel. 024-6631217

Oproep voor vrijwilligers.
VVLK is een voetbalvereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en
niet voetballers. Zonder inzet van deze vrijwilligers kan er geen voetbalplezier zijn
voor onze vereniging.
Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk bij VVLK, hoe klein dan ook, is belangrijk voor
het voortbestaan van de vereniging.
Het uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel
mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat de VVLK identiteit boven alles
blijft voortbestaan.
Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook
daarbuiten. Samen werken, samen de vereniging opbouwen en samen succesvol
zijn en samen plezier hebben.
Door de groei, welke wij als vereniging doormaken, en het maatschappelijk gegeven
dat mensen steeds minder tijd hebben, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt te
zoeken naar aanvulling van vrijwilligers.
Wij mogen van geluk spreken dat we al veel vrijwilligers hebben, maar helaas
stoppen er altijd een aantal aan het eind van het seizoen.
We hebben vacatures bij leiders/trainers, functies in het (jeugd)bestuur en in de
kantine.
Vandaar dat wij aan je vragen om ons te helpen en je beschikbaar te stellen. Dus twijfel
niet en doe mee binnen onze vereniging en vul bijgaand formulier in. Tevens willen wij
graag van de gegevens gebruik maken voor een update van onze ledenadministratie.

Bestuur VVLK
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VOETBALVERENIGING VVLK
Sportcomplex “ de Duffelt “
Pastoor van Tielstraat 10
6578 AL Leuth
Tel. 024-6631217

FORMULIER voor vrijwilligerswerk
Achternaam:

Voorletters:

Roepnaam:
Geb.datum:
Adres

Huisnr:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:
Soort vrijwilligerswerk dat je kunt doen?
0 Incidenteel als…………….

0 Bestuurlijke functie hoofdbestuur
0 Bestuurlijke functie jeugdbestuur
0 Trainer
0 Elftalleider
Hoeveel uur ben je ongeveer beschikbaar
Aantal uur per week:
Aantal uur per maand:
Ik wil graag informatie hoeveel uur per
week/maand gaat zitten in de functie van:......
Heb je nog suggesties of opmerkingen?
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