
Ja, ik kom helpen in het seizoen 2021/2022 (punten tellen mee voor 22/23) 

Dit zijn mijn gegevens. 
aanmeldingsformulier vrijwilliger DTSEde 

 

Voornaam: 

Achternaam: 

Adres (straatnaam en huisnummer): 

Woonplaats: 

Ouder dan 16?: J/N 

Email: 

Telefoon: 
 

 

Inschrijven voor taken (hierna volgt functies) 
Je mag hieronder maximaal 3 taken aankruisen, want anders nemen te veel coördinatoren 

contact met je op. 

 

steward (coördinator : Reem den Boer) 

o zaterdag (7:30 tot 11:30 uur) per shift 2,5 punten  

o zaterdag (10:30 tot 14.30 uur) per shift 2,5 punten  

o Zaterdag (14.30 tot 17.30uu) per shift 2,5 punten 

 

 

Kantine medewerker(coördinator : Cecilia Egbertsen) 

hand en spandiensten (glazen ophalen, zaaldienst, toilet in orde houden, 

keukenwerkzaamheden, zo nodig helpen bij koffieverkoop) zaterdag  

 

o Zaterdag Shift   8.00-12.00 uur: per shift 2,5 punten  

o Zaterdag Shift 12.00-16.00 uur: per shift 2,5 punten  

o Zaterdag Shift 16.00-20.00uur:  per shift 2,5 punten  

 

 

Scheidsrechter zaterdag (coördinator : Ab Dominicus) 

o Junioren Per wedstrijd 2 punten  

o Senioren Per wedstrijd 2,5 punten  

 

 

Vlaggers zaterdag (Coordinator Ab Dominicus) 

o Junioren Per wedstrijd 2 punten (max 40 inschrijvingen). 

o Senioren Per wedstrijd 2,5 punten ( max 40 inschrijvingen 

 

Gastheer / gastvrouw wedstrijdsecretariaat (zaterdag) (coördinator : Daniele Papilaja) 

o Shift 7:30-11.30 uur: per shift 2,5 punten  

o Shift 11.30-14.30 uur: per shift 2,5 punten  

o Shift 14.30-17.30 uur: per shift 2,5 punten  

 

EHBO dienst zaterdag (officieel diploma verplicht) (coördinator : Daniele Papilaja) 

o Shift 7:30-10.30 uur: per shift 2,5 punten (max 15 inschrijvingen). 

o Shift 10.30-14.30 uur: per shift 2,5 punten (max 15 inschrijvingen). 

o Shift 14.30-17.30 uur: per shift 2,5 punten (max 15 inschrijvingen). 



 

 

Klussendag (4 x per seizoen) (coördinator : Reem den Boer) 

o Shift   9:00-13.00 uur (lunch verzorgd): 4 punten  

o Shift 12.00 – 16.00 (start met lunch): 4 punten 

Indien inschrijven voor 2 shift dus 8 punten.  

 

Schoonmaak kantine maandag (coördinator : Ep Egbertsen) 

o Shift 9:00 uur – 12:00 uur: 3 punten per shift  

 

Schoonmaak kleedkamers/ toiletgebouwen (coördinator : Ep Egbertsen) 

o Shift maandag 9:00 uur – 12:00 uur: 3 punten per shift  

o Shift vrijdag 11.00 – 14.00: 3 punten per shift 

 

Evenement jeugdtoernooi D1 (coördinator: Bert van Asselt) 

o Standen bijhouden en aanspreekpunt gasten, bijhouden toernooistanden. Shift 8:30-

17.30 uur: 6 punten  

o EHBO, (diploma verplicht) Shift 8.30  - 17.30 5 punten  

 

Evenement Open Dag (augustus (coördinator : Sandra Brink) 

o Opbouwen aantal punten 2 punten 

o  afbreken en opruimen aantal punten: 2 

o Voetbalclinic geven aantal punten 3 

o Veld manager (verzorgen vrijwilligers, aanspreekpunt bezoekers) aantal punten 5  

o Omroeper aantal punten 2 

o Disjockey aantal punten: 2 

o Ditsy (pak) aantal punten 2 

o Begeleiding spellen, attracties aantal punten 2 (per shift van 3 uur) 

            PR en poster aantal punten  

 

Evenement Darttoernooi. (januari) Coordinator: Ep Egbertsen 

o Opbouwploeg (Tussen Kerst en Nieuwjaar) 

o Afbreekploeg 8 januari (avond) en 10 januari 

o Schoonmaakploeg (10 januari) 

 

Evenementen sponsorloop Coordinator: Sandra Brink 

o Administratie aantal punten 3 

o Catering aantal punten 2 

o PR en organisatie aantal punten 3 

o EHBO aantal punten 2 

o Financiële afhandeling aantal punten 3 

 

 

Evenement lotenverkoop: Coordinator Denise Heisen 

o Loten verkoop bij wedstrijden Heren 1 Punten: 2 
 

 

 

 

 



 

Inschrijven voor functies 
Geef aan in welke functie je interesse hebt. Dan word je door de genoemde contactpersoon  

benaderd. Een functie vervullen voor een seizoen is uiteraard meer dan 10 punten waard. We 

registreren derhalve geen punten bij functies; je voldoet aan de plicht. 

 

Ik heb interesse in de volgende functie: 

 

VOETBALZAKEN  

 

Contactpersoon Ab Dominicus 
o Coördinator Scheidsrechter senioren  

o Toernooicommissie uittoernooien  

o Toernooicommissie thuistoernooien  

o Toernooicommissie Ab Dominicustoernooi en braadworsttoernooi  

o Coördinator stagiaires  

 

Contactpersoon Prisilla van Baaren 

o Coördinator Dames-meisjes  

o Coördinator Heren 

o coördinator Jeugd 

 

Contactpersonen Willem van de Heuvel en Jan-Willem  

o Leider jeugd 

o Trainer jeugd (contactpersoon Willem en Jan-Willem) 

o Trainer Senioren (contactpersonen Willem en Jan-Willem 

 

 

SPONSORCOMMISSIE 

 

Contactpersoon Jerry Vermeer 
o Beheer en opzetten van sponsorevents  

o Sponsorafspraken beheer sponsorcommissie  

o Acquisitie sponsorcommissie  

o Publiciteit en communicatie sponsorcommissie 

o  

 

PR&COMMUNICATIE 

 

Contactpersoon Peter van de Plas 
o Verenigingspresentaties  

o Verslaggever evenementen / gebeurtenissen Website nieuws,  

o Socialmedia 

 

 

FACILITAIRE ZAKEN EN ACCOMODATIEGEBRUIK 

 

 Contactpersoon Reem den Boer 
o Coördinator stewards en EHBO en schoonmaakploeg. 

o Groundsmannen (iedere week velden gebruiksklaar maken incl doelen) 



o Parkonderhoud afhankelijk van seizoen wekelijk bladblazen, sproeien, onkruid 

verwijderen, prullenbakken en kliko’s legen 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers maandag   16.00 19.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers maandag   19.00 22.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers dinsdag     16.00 19.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers dinsdag     19.00 22.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers woensdag  16.00 19.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers woensdag  19.00 22.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers donderdag 16.00 19.00 

o Ballenuitgifte/ sleutel/lichtbeheer controle kleedkamers donderdag 19.00 22.30 

 

 

EVENEMENTEN 

 

Contactpersoon Anja Mosselman 

 

o Beheer en Opzetten van Open dag   

o Beheer en Opzetten Grote Clubactie  

o Beheer en Opzetten jaarlijks evenement Goed doel 

o Organisatie elftal en pupil van de week 

o Beheer en Opzetten familiedag 

 

 

DISCIPLINAIRE COMMISSIE (handhaven gedragsregels en bevorderen gewenst 

gedrag 

 

Contactpersoon Reem den Boer 

 

 Coordinator 

 4 leden 

 

 

BINDEN EN VERBINDEN (implementeren vrijwilligersbeleid) 

 

Contactpersoon Cecilia Egbertsen 

 

o Coördinator/voorzitter werkgroep binden en verbinden  

o Coördinator Lief en leed vrijwilligers ( felicitaties, aandacht bij ziekte en narigheid)  

o Administratie vrijwilligers uren administratie 

o Administratie vrijwilligers (spreadsheet expert)  

o Werkgroep Binden & Verbinden ( uitwerken en vorm geven aan vrijwilligersbeleid) 

o Toetsing vrijstelling 

o Financieel administrateur extra contributie. 

 

 

 

 

Niet genoemde taken of functies die je graag zou willen invullen 
 

 



 

 

 

 

 

Tot slot 
 

In het kader van het nieuwe vrijwilligersbeleid willen we tot slot weten of je dit clubwerk doet 

om loyaliteitspunten te verzamelen, voor jezelf of een ander gezinslid. 

Met 10 punten per gezin voorkom je een extra contributie van € 90,- (per gezin).  

Je kan punten verzamelen voor jezelf, een ander gezinslid of kleinkind. 

 

Voor wie verzamel je eventueel loyaliteitspunten ? 

o Ik verzamel geen loyaliteitspunten 

o Mijn behaalde loyaliteitspunten registreren voor mezelf 

o Mijn behaalde loyaliteitspunten registreren voor (klein)kind of ander gezinslid. 

 

Indien je loyaliteitspunten verzamelt voor (klein)kind of ander gezinslid geef hieronder de 

naam van dit clublid (de naam van het oudste clublid in dat gezin):  __________________ 

 


