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Uitleg keuzeformulier vrijwilligers
juli 2016

Geachte leden,
Het keuzeformulier om vrijwilligerswerk te verrichten is uitgedeeld aan een
speel(st)er/begeleid(st)er van het team. Waarschijnlijk hebben de meeste seniorenleden of
(A-)junioren die 16 jaar of ouder zijn het formulier ontvangen.
Voor leden die 16 jaar of ouder zijn, is het een verplichting om het formulier in te vullen.
Ouders van leden die nog geen 16 jaar zijn, maar wellicht ook vrijwilligerswerk willen
verrichten voor de vereniging, zullen ook benaderd worden om vrijwilligerswerk te
verrichten.
Op het formulier wordt allereerst navraag gedaan over een aantal persoonlijke gegevens.
Deze gegevens zijn van belang om contact te kunnen opnemen met de juiste persoon.
Daarnaast kunnen de persoonlijke gegevens gebruikt worden bij het invullen van
vrijwilligerstaken.
Daarna kan er ingevuld worden wat voor een vrijwilligersfunctie het lid wil gaan doen.
Waarbij de favoriete taak/functie ingevuld kan worden op nummer 1.
Alle vrijwilligersfuncties die HV Zwolle heeft, worden kort toegelicht op de achterkant van
het formulier. Voor een uitgebreider uitleg kan het vrijwilligersbeleid doorgelezen worden.
Het vrijwilligersbeleid staat op de website van HV Zwolle. Ga naar www.hvzwolle.nl en
onder de verwijzing van Info en dan Downloads staat het vrijwilligersbeleidsplan 2010. Of
bij Vereniging en dan Lidmaatschap, daar is een ook een verwijzing naar het
Vrijwilligersbeleid.
Indien jij al vrijwilligerstaak verricht bij de vereniging, dan kan dit worden ingevuld in de
onderste balk. In de balk kan ook eventuele opmerkingen en/of vragen neergezet worden.
Als jij al vrijwilligers werk verricht en dit invult in de onderste balk, ook dan zien wij graag
dat jij de drie keuzes opgeeft. Het kan namelijk zijn dat je iets anders wil gaan doen,
daarnaast kan jouw huidige functie ook op nummer 1 gezet worden.
Sommige vrijwilligerstaken worden al verricht door iemand of een groep mensen. Ook deze
taken kunnen ingevuld worden op het formulier, echter wil dit niet de garantie geven dat
de functie ingevuld kan worden. Wel is het goed om te weten welke mensen er eventueel
interesse hebben in de functie/taak, zeker als mensen met een vrijwilligerstaak stoppen.
Het formulier kan worden ingeleverd bij de coach/leid(st)er van jouw team of direct bij de
vrijwilligerscommissie. Er zal na de inventarisatie contact met jou opgenomen worden over
het verrichten van een vrijwilligerstaak.
Voor meer vragen en/of onduidelijkheden kan er contact gezocht worden met de
vrijwilligerscommissie (vrijwilligerscommissie@hvzwolle.nl).
Met sportieve groet,
Travelbags HV Zwolle

