
COMMISSIELID HULP SPECIFIEK MOMENT TAAK AANTAL GEMID. TIJDSBESTEDING
Bijv. Vast lid commissie Bijv. Organisatietoernooi Bijv. Tafeldienst Toernooi 1 of 4 Aangeven aantal bijeenkomsten / dagdelen

BESTUUR & LEDENADMINISTRATIE nvt Hulp op bepaalde momenten Vrijwilligers dag?

Hulp op bepaalde momenten Agendaplanning jaarlijks vergaderen beleggen om jaaragenda te bepalen

KASCOMMISSIE nvt

EVEMENTENCOMMISSIE 3 commissieleden Organiseren toernooi: wij zoeken vooral mensen (bv. 

koppels 2-3 personen) die minimaal 2 jaar de organisatie 

van een toernooi op zich willen nemen:

- Openingstoernooi 

- Generatietoernooi 

- Veteranentoernooi 

- Mixed/ladies/heren 

- Wintertoernooi 

VOORBEREIDEN TOERNOOI: we hebben voor alle huidige 

toernooien een draaiboek klaarliggen, omdat we de meeste 

toernooien al enkele jaren organiseren. Daar zit het werk dus 

op zich niet in. 

Ook als je een nieuw idee hebt kunnen wij je helpen met de 

opzet en organisatie. 

TIJDENS TOERNOOI: op de dag zelf zorg je ervoor, met je 

groepje, dat je op tijd aanwezig bent om alles klaar te zetten 

en voor te bereiden. Na afloop van het toernooi zorg je dat 

alles netjes opgeruimd wordt. Gemiddeld genomen ben je 

hier dan 6-8 uur mee kwijt. 

3 tot 8 personen

1 commissielid aangemeld

De EC komt jaarlijks 2x bij elkaar. In januari (voor planning hele 

jaar, benodigde banen en bardiensten) en na de zomervakantie 

(voor detaillering planning herst/winter). We nemen dan de 

planning door en wie wat organiseert en wat daarvoor nodig is, 

ook evt. van anderen. Deze vergaderingen duren max 1,5 uur. 

Tussendoor hebben we nog wel eens contact via de mail en/of 

whatsapp (1 op 1), maar vooral wanneer er een toernooi 

aankomt is er contact met het groepje dat het toernooi 

organiseert. 

Bij vragen kun je altijd terecht bij de voorzitter. 

Wat vragen we van je bij het organiseren van een toernooi 

(tijdsindicatie per persoon, taken kun je verdeling in je groepje):

- opstellen en versturen uitnodiging voor toernooi op basis van 

voorgaande jaren (4-6 weken voor het toernooi) - 1 uur werk

- bijhouden aanmeldingen - 10 minuten per week

- plannen toernooi (activiteiten, inkopen en evt. indeling 

wedstrijden, afhankelijk van type toernooi) - 2 uur in totaal

- check bardienst - 10 minuten werk

- boodschappen doen in de week van het toernooi - 1 uur

- laatste dingen regelen in week van het toernooi - 2 uur

- (mid)dag/ avond van toernooi zelf aanwezig (en als je het slim 

organiseert kun je zelf ook nog meedoen :-))- circa 6 uur

CWT Hulp op bepaalde momenten BBQ afsluiting competitie JC 2 personen 2 x jaar Helpen tijdens middag voor afsluiting competitie

Indeling competitie

1-2 personen 

1 pers aangemeld Ondersteuning van de competitie

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN nvt Hulp op bepaalde momenten Tafeldiensten / Hand en spandiensten

15 - 20 personen

5 pers aangemeld 2-6 uur tijdens CK

FEESTCOMMISSIE Hulp bij organiseren feest, ideeen versieren op de dag van het feest zelf 1 of 2 3x 1 uur (we houden van korte vergaderingen)

schoonmaak op de dag ná het feest schoonmaak: 4 personen

OPEN TOERNOOI nvt
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JEUGD COMMISSIE

1 vast lid commissie 

organisatie competitie 

(ICT/databeheer)

Achter de schermen in ICT/databeheer rondom competitie 

organiseren 1 persoon

piek tijdens voor-en najaarscompetitie (dan gem 2 uur per week 

gedurende paar weken ). Daarnaast jeugcie vergaderingen 

bijwonen (gem 1x per 2 maanden)

OJTB

Gastgezin voor buitenlandse spelers Vervoer en overnachting 

3 gezinnen

2 gezinnen aangemeld Gedurende de OJTB-week 

Vast lid commissie 

(Volwassen) Ondersteuning, eventueel hulp bieden 1 of 2 personen Ongeveer 4 bijeenkomsten en OJTB-week

Vast lid commissie 

(jeugd) Organisatie 2 personen Ongeveer 4 bijeenkomsten en OJTB-week 

JEUGD CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

1 vast lid commissie: 

Catering coordinator inkoop en organisatie catering voor kinderen: 6x lunch 1 persoon

diverse vergaderingen ter voorbereiding JCK en aanwezig zijn 

week van toernooi

Hulp tijdens toernooi Tafeldiensten / catering

6-10 pers

3 hulp catering aangemeld 4-6 uur bij planning / tafel helpen

Koken voor de commissieleden Hulp bij koken (salade/pasta) 2 personen 1x een maaltijd verzorgen

SPONSOR COMMISSIE 4e lid commissie sponsorwerving Helpen en bedenken van nieuwe sponsorideeën Continue - contacten onderhouden

onderhoud/bevestigen 

Sponsoruitingen Borden en andere sponsoruitingen verzorgen 1 of 2 personen 2 uur per maand

FACILITEITEN Klussen club coordinator

Vaststellen van klussen gedurende het jaar en aansturen van 

de klussenclub: 

- Via een whiteboard schrijven we klussen op, de urgentie 

zetten we erbij. Dit team van klussers pakt deze klussen op. 1 persoon 1 uur per week en commissievergaderingen

Lid van Klussen club 

Verzorgen van losse klussen (van groenbeheer t/m 

schoonmaken van paviljoen, sponsorborden, schade 

herstellen, onderhoud pand, planten water geven, 

wegbrengen glaswerk)

10 personen

1 pers aangemeld

2x per jaar / per persoon (afhankelijk van aantal in de 

klussenclub)

Bardienstcoordinator

Ondersteuning bij bardienstplanning / invallers regelen / 

ledencommunicatie rondon bardiensten / follow-up 

reglement 1 persoon Continue - 1/2 uur per week en commissiebijeenkomsten

EHBO expert

Iemand die 2x jaar de EHBO doos checkt en bijvult (uiteraard 

kostenvergoeding) 1 persoon 2 x per jaar

Stand by om paviljoen af te sluiten 2 pers Wanneer geen bardienst  gedraaid wordt

BLAASHAL Hulp bij opbouw en afbouw

20-30 pers

2 pers aangemeld 2x per jaar een avond


