Kv. D.O.S. Kampen Veltman
Vrijwilligersformulier Kv. D.O.S. Kampen Veltman
Naam
Ouder(s)/verzorger(s)

:__________________________________ Speelt in: ________
:___________________________________________________

Beroep (en)

:___________________________________________________

Telefoonnummer thuis en 06
Emailadres

:___________________________________________________
:___________________________________________________

Op dit formulier kun je aangeven waarin je eventueel geïnteresseerd bent. Er wordt contact met je
opgenomen voor verdere uitleg. Daarna kun je beslissen of je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

Bardiensten op de dinsdag en donderdag of zaterdag
Op dinsdag en donderdag wordt er op het veld en in de zaal getraind. De bar wordt bemand door
vrijwilligers die koffie schenken, fris- en sportdranken verkopen en een biertje tappen.
Onze wedstrijddag is zaterdag. Dan is de bar het domein van barvrijwilligers die de koffie schenken,
thee zetten in de rust van de wedstrijden, en snoep en tosti’s verkopen. De middagdienst bakt lekkere
broodjes, kroketten en frikadellen en tapt een koud biertje voor de toegestroomde supporters en
spelers.
De bardiensten op trainingsavonden zijn van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur. De zaterdag dienst is
verdeeld in dagdelen.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Team begeleiden van een jeugdteam op zaterdag
Elk jeugdteam speelt op zaterdag thuis- of uitwedstrijden. Kinderen hebben voor, tijdens en na de
wedstrijd begeleiding nodig om maximaal plezier in de sport te hebben. De begeleiding is afhankelijk
van leeftijd en het niveau van het team. Hierin varieert de begeleiding van teambuilding en stimuleren
van de kinderen tot coaching in het veld. Je hoeft zeker geen expert te zijn wat korfbalkennis betreft!
Genieten van een team vrolijke korfballers is basis genoeg om korfballen nog leuker te maken.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Trainingen geven
De teams bij Kv. D.O.S. Veltman trainen minimaal 1x per week. De selectieteams trainen 2x per week.
Elk team wordt bij voorkeur getraind door 2 trainers, een ervaren en een startende trainer. Voor
trainers biedt DOS een opleiding, oefenstof en praktische begeleiding. Heb je ervaring als trainer of
korfballer?
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Kv. D.O.S. Kampen Veltman, emailadres: secretaris@kvdoskampen.nl, KvK.nr. 40062610
website: www.kvdoskampen.nl

Clinics of workshops geven
Iedereen heeft vaardigheden, waar anderen ook hun voordeel mee kunnen doen. Ben je goed in
motivatie-speeches, ben je een specialist in pannenkoekenbakken, het maakt niet uit. Laat ons weten
welke bijzondere kwaliteiten je hebt.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Lid van de Technische Commissie (TC)
De technische commissie verzorgt alle zaken die te maken hebben met een goed verloop van de
korfbalcompetitie voor Kv. D.O.S. Kampen Veltman. We ondersteunen jeugdtrainers,
jeugdscheidsrechters en spelers bij alles wat met korfbal te maken heeft. Het takenpakket bestaat o.a.
uit teamindelingen, plannen van trainers en trainingen, oefenwedstrijden en contacten met KNKV
(Koninklijke Nederlandsche Korfbal Verbond).
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Lid van de Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie organiseert allerlei leuke activiteiten voor de jeugd zoals kampen, feestjes,
zwemmen en nog veel meer. Help je mee om Kv. D.O.S. Kampen Veltman nog leuker te maken?
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Wedstrijdsecretaresse voor de zaal- of veldcompetitie
Het wedstrijdsecretariaat zorgt er elke week voor dat de teams compleet aan hun wedstrijden kunnen
starten en dat de wedstrijdformulieren administratief verwerkt worden.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Schoonmaakwerkzaamheden
Ons clubhuis en de kleedkamers moeten regelmatig schoon gemaakt worden. Dit wordt door een
groep enthousiaste vrijwilligers grondig gedaan.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Jeugdwedstrijdleiders (fluiten)
Elke wedstrijd van de jeugd wordt geleid door een scheidsrechter. Deze wordt wedstrijdleider
genoemd. Na een korte opleiding kun je al de jongste jeugdteams begeleiden tijdens hun wekelijkse
sportieve hoogtepunt.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Website / Nieuwsbrief
We hebben een informatieve website en we willen een nieuwsbrief ontwikkelen. Hierin staat allerlei
competitienieuws, maar ook informatie van alle commissies en nieuws uit de vereniging. Wij zijn op
zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de informatie te verzamelen, op te maken en te
publiceren.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Kv. D.O.S. Kampen Veltman, emailadres: secretaris@kvdoskampen.nl, KvK.nr. 40062610
website: www.kvdoskampen.nl

Sponsorcommissie
Heb je een commerciële inslag, leg je makkelijk contact en heb je een gouden netwerk in het
bedrijfsleven van Kampen. Dan kun je ons vast helpen bij het werven van sponsors voor de
vereniging.
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Complexbeheer
We hebben een prachtig sportpark. Mooie velden, veel materiaal, kleedkamers en een gezellige
kantine. Wil je een keer komen klussen of onderhoud plegen aan het sportpark?
Interesse?

 ja

 nee

 misschien

Je kunt mij altijd bellen voor eenmalige activiteiten.
 ja

 nee

Ik ben in het bezit van een EHBO diploma of BHV diploma.
 ja

 nee

Ik ben in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne
 ja

 nee

Dit formulier graag invullen en sturen naar de vrijwilligerscommissie: vc@kvdoskampen.nl

Kv. D.O.S. Kampen Veltman, emailadres: secretaris@kvdoskampen.nl, KvK.nr. 40062610
website: www.kvdoskampen.nl

