Leden inventarisatieformulier
Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Welkom bij WGV! WGV is een sportieve en toegankelijke vereniging die naast het aanbieden van
de reguliere sport lessen ook leuke, gezellig activiteiten organiseert voor de vereniging. Om deze
activiteiten mogelijk te maken en om de vereniging zo goed mogelijk draaiende te houden, hebben
wij vrijwilligers nodig. We vragen dan ook of u ook uw steentje kan bijdragen als vrijwilliger.
Immers vele handen maken licht werk. We vragen u de lijst in te vullen en samen met het inschrijf
formulier in te leveren? Na enige tijd wordt er contact met u opgenomen. Alvast bedankt!
Naam:
Adres:
Telefoon:
Email:
Ouders van kind + lesgroep:
Ik vind de volgende dingen leuk om te doen. (aankruisen wat van toepassing is. U mag ook
meerdere mogelijkheden aankruisen)
O Ik wil regelmatig wat doen en heb daar …….uur per week/maand tijd voor.
O Ik wil zo nu en dan wat doen.
Commissies; dit betekent de periode vooraf gaand aan de activiteit een paar keer bijeen
komen en samen met anderen de activiteit regelen/vorm geven; afgebakend.
O uitvoeringscommissie (eens in de twee jaar, 4 a 5 overleg momenten; afgebakende taken)
O kampcommissie (eens in de twee jaar, 4 a 5 overleg momenten: afgebakende taken)
O clubkampioenschapcommissie (eens in het jaar 3 a 4 overleg momenten)
O activiteitencommissie algemeen ( 4 a 5 keer per jaar overleg momenten; doel gerichte activiteiten
organiseren met anderen voor de leden.
O kleding
Meehelpen bij activiteiten
O materialen ophalen en (ver)sjouwen/opbouwen
O catering
O toezicht/begeleiden tijdens activiteit
Administratie/bestuurlijke taken/wedstrijden
O bestuur
O ledenadministratie
O sponsoren; binnenhalen en onderhouden van contacten met sponsoren
O website beheer
O wedstrijdzaken beheer
O jureren* tijdens turn- of acrogymwedstrijden; ongeveer 4 a 5 zaterdagen per jaar
* opleiding wordt vergoed door de vereniging

Hoofdsponsor WGV: Industrieweg 18, Rogat, tel.nr. 0522 441582

**

