
 Vrijwilligerswerk. Belangrijk en onmisbaar voor een goede club! 

Aan alle leden, de ouders van de jeugdleden en 
overige belangstellenden, 
 

Onze sportclub 4Defence bestaat dankzij de inzet van diverse enthousiaste vrijwilligers.  

Wij streven erna om de taken die verricht moeten worden over zoveel mogelijk mensen 

te verdelen, zodat er per persoon een zo klein mogelijke taak overblijft. 

 

Dit formulier is ontworpen om bij vacatures zo efficiënt mogelijk te kunnen nagaan wie 

er gevraagd kan worden de betreffende taak op zich te nemen. 

 

Positief antwoorden betekent uiteraard niet dat u alles direct en alles tegelijk zou moeten 

doen. Het gaat slechts om een inventarisatie van belangstelling.  

 

Of (en wanneer) u gevraagd wordt en waarvoor, hangt mede af van de vacatures op dat 

moment. 

 

U wordt mondeling gevraagd voor een taak en krijgt dan de kans te beslissen of u deze 

taak op zich neemt. U kunt dan nog nadere informatie vragen en eventueel alsnog van de 

taak afzien. U bindt zich door middel van deze lijst dus nog nergens aan! 

 

Achter iedere taak op dit formulier kunt u 
aangeven hoe u er tegenover staat: 
 

1 Onderwerp.  Hier staat omschreven wat een mogelijke taak is. 

 

2 Doe ik al. Kruis dit vak aan  wanneer u deze taak al uitvoert bij 4Defence. 

 

3 Wil ik wel Dit vakje kruist u aan wanneer deze taak u inhoudelijk zo aanspreekt dat u 

die best met directe ingang op u zou willen nemen. 

 

 4 Later. Dit vakje kruist u aan wanneer u deze taak op dit moment niet wilt uitvoeren, 

maar misschien over enige tijd wel. 

 

 5 Nooit. Dit vakje kruist u aan wanneer deze taak u zo weinig aanspreekt dat u niet 

verwacht er ooit interesse voor te hebben. Kruist u 2, 3 en 4 niet aan dan kunt u vakje 5 

aankruisen of blanco laten. 

 

6 Meer info. Dit vakje kruist u aan wanneer u meer info over deze taak wilt hebben. 

 

7 Overigen. In dit vak kunt u uw opmerkingen tips kwijt over deze taak.,Heeft u meer 

ruimte nodig gebruik dan de achterkant van het formulier of een losse bladzijde. 

 



 Vrijwilligerswerk. Belangrijk en onmisbaar voor een goede club! 

 
Documentnaam: Ouders graag gezien Vragenlijst wie wil wat doen vrijwilligers.doc 

 

Uw naam: 
Straat: 
Postcode en woonplaats: 

 

Iedere belangstellende, van welke leeftijd en met welke wijze  
van betrokkenheid ook, wordt hartelijk uitgenodigd dit formulier  

in te vullen en in te leveren bij de trainer van uw groep. 
 

 
Training geven of assisteren bij de training 

1 Onderwerp 2 Doe 

ik al 

3 Wil 

ik wel 

4 Later 5 Nooit 6 Meer 

info 

7 Overigen 

Kickboksen maandag 18.30 – 20.00 uur 
      

All Style Fighting dinsdag 19.30-21.00 uur 
      

Karate pupillen 8 t/m 10 jaar woensdag 17.30 -

18.30 uur 
      

Karate junioren 10 t/m 14 jaar woensdag 17.30 -

18.30 uur 

      

Karate senioren 15 jaar en ouder woensdag 17.30 -

18.30 uur 

      

Boksen donderdag 14 jaar en ouder donderdag 

19.00 – 20.30 uur 

      

Opvang van nieuwe leden       

Lesgeven aan beginners       

 
E.H.B.O. 

Verzorgen van de E.H.B.O. tijdens de trainingen, 

wedstrijden en evenementen 
      

Controleren van de EHBO koffer op volledigheid 

op gezette tijden 
      

 
Vervoer 

Vervoer van sporters (bijvoorbeeld naar een 

karatekamp, een wedstrijd, een feestavond enz.) 
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Wedstrijden 
1 Onderwerp 2 Doe 

ik al 

3 Wil 

ik wel 

4 Later 5 Nooit 6 Meer 

info 

7 Overigen 

Begeleiding van de leden van 4Defence  bij 

wedstrijden 
      

Scheidsrechteren / jureren       

Tellen / klokken bij wedstrijden       

Overige kunt u zelf invullen wat u graag zou doen       

 
Voorlichting en publiciteit 

Verzorgen berichtgeving in kranten (bijvoorbeeld 

het schrijven van een persbericht over een examen, 

stage, kamp toernooi) 

      

Stukken schrijven voor de email nieuwsbrief       

Verzorgen en uitgeven club blad       

Werven van nieuwe leden       

Algemene PR voor de vereniging (bijvoorbeeld het 

maken van folders, stikkers, emblemen, reclame-

borden enz) 

      

 
Computer. 
Doordat de computer een belangrijke rol binnen onze vereniging heeft. Denk aan de nieuwsbrieven. de homepage, folders 

D.T.P., boekhouden enz.  Zijn wij op zoek naar mensen op wie we een beroep kunnen doen op hun specifieke computer 

kennis 

Onderwerp Doe ik 

al 

Wil ik 

wel 

Later Nooit Meer 

info 

Overigen 

Bijhouden van de homepage / adviseren voor de 

homepage. 

      

PHP Frontpage Outlook, Excel, MS Word, 

Windows, CGI enz 

      

Opmaken van folders met DTP programma’s       

Ontwerpen van formulieren voor de homepage       

 
Organiseren van evenementen 

Tournooien, stages enz       

Gevewn van een beginnerscursus       

Organiseren van een barbecue Bingo       

Meehelpen bij een beginnerscursus       



 Vrijwilligerswerk. Belangrijk en onmisbaar voor een goede club! 

Bestuurlijke activiteiten 
1 Onderwerp 2 Doe 

ik al 

3 Wil 

ik wel 

4 Later 5 Nooit 6 Meer 

info 

7 Overigen 

Lid algemeen bestuur       

P.R. Commissie       

Trainers commissie       

Jeugdcommissie       

Technische Commissie       

Opstellen beleidsplan       

Organiseren van activiteiten (bijv stage, kata 

wedstrijden jeugd, avondje stappen enz) 

      

Onderhouden van contacten met overheden       

ledenadministratie       

Rijden in een personenauto / vrachtauto / bus       

Telefoneren       

Activiteiten organiseren die de kas spekken       

Overtypen van teksten       

Lid werkgroep / commissie        

Begeleiding vrijwilligers       

 Begeleiding van het kader        

       

 
Accommodatie en beheer 

Klaar leggen van het trainingsmateriaal en het 

opruimen van het trainingsmateriaal 
      

Onderhoud van trainingsmateriaal       

Wassen van de scheenbeschermers       

Timmeren  houtbewerking       

Lassen       

Maaltijden verzorgen bij een trainingskamp       

Verrichten van reparaties       

Reparatie trainingsmateriaal       
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Kennisoverdracht en advisering 
1 Onderwerp 2 Doe 

ik al 

3 Wil 

ik wel 

4 Later 5 Nooit 6 Meer 

info 

7 Overigen 

Advisering en ondersteuning  

Vrijwilligers bij begeleiding van  Jeugd en senioren 
      

Ondersteunen van de trainers en begeleiding van de 

trainers bij hun sportlessen 
      

 

Diversen 
Inkopen doen       

Houden van een lezing over 
      

Het geven van voorlichting over …………….. 
      

Fotograferen filmen enz 
      

Mist u iets in deze lijst dan kunt u dat hieronder 

aangeven en tevens kunt u hier aangeven of u deze 

taakt wilt doen. 

      

       

       

       

       

 
Overige vragen. 
 

Uw beroep: (Als u hier geen bezwaar tegen heeft, zouden wij graag uw beroep willen weten zodat wij u  eventueel 

aan kunnen spreken als er advies nodig is op het gebied van uw beroep.) 

 

 

 

Overige gebieden waar de vereniging een beroep mag doen op mijn kennis of vaardigheden 

 

 

 

Ruimte voor uw vragen en opmerkingen: 

 

 

 

 
Bedankt voor het invullen van deze lijst. 

U kunt de lijst inleveren bij Peter Kerkhof.


