
 

 

 

 

 

Keuzeformulier vrijwilligers HV Zwolle Handbal  

 

Elke 2 jaar wordt er gevraagd welke vrijwilligerstaken je zou willen doen voor de  
vereniging. Op basis daarvan wordt er (deels) gerouleerd tussen de commissies, zodat 
vrijwilligerswerk leuk en interessant blijft.  
Wat wil en kan jij de komende 2 jaar voor de vereniging betekenen?  
Geef op dit formulier drie voorkeuren aan, met je favoriete taak/functie op nummer 1.  Dit kan 
dezelfde taak zijn als je de afgelopen jaren hebt gedaan, maar mag ook een andere keuze zijn. Als je 
je graag in wil zetten als voorzitter van een commissie, dan kan je dat aangeven in de keuzelijst.  
 
Het ingevulde formulier graag per mail retour naar vrijwilligers@hvzwolle.nl! 
 
Uit de volgende functies/commissies kan gekozen worden: 

Bestuur * Train(st)er Coach/Leid(st)er 

Technische commissie senioren Technische commissie 

jeugd 

Vrijwilligerscommissie 

Activiteitencommissie/wervingscommissie Scheidsrechter Actiecommissie 

Communicatiecommissie Materiaalcommissie Afkopen voor € 75,-  

Sponsorcommissie Jeugdkampcommissie * Scheidsrechterscoördinator 

 

Functieomschrijvingen zijn te vinden op de achterkant van dit formulier. 

Naam    :     Team   : 

Geboortedatum   :     Email   : 

Telefoonnummer:     Huidige commissie/taak :   

         

Keuze vrijwilligerswerk (graag 3 keuzes invullen): 

1  

2  

3  

* Een bestuurslid moet door de ALV benoemd worden, er is een rooster van aftreden van toepassing en er geldt een 
benoemingsperiode van 3 jaar. 
* De jeugdkampcommissie is een subtaak die naast je andere vrijwilligerstaak wordt vervuld. 

Graag zouden we willen weten wat je beroep / studie is, of wat je leuk vindt om te doen in je vrije tijd. 

We willen namelijk graag de juiste mensen op de juiste posities plaatsen en je graag een taak 

toebedelen die goed bij je past, of waarvoor jij specifieke competenties hebt.  

Wat is je beroep / studie en wat vindt je leuk om te doen in je vrije tijd? 

 

Zou je een persoonlijk gesprek over je vrijwilligerstaken willen hebben?  



Functieomschrijvingen 

 

Activiteitencommissie/Wervingscommissie 
Het organiseren van activiteiten voor leden en niet-leden, zoals Sinterklaasavond, Koningsspelen, ouder-kind 
toernooi, schoolhandbal en beachhandbal. Daarnaast andere activiteiten organiseren, zoals oplopen jeugd bij 
een eredivisiewedstrijd, “Super Sunday” (samen met bv Actiegroep of SC), einde seizoen feest / familiefeest, et 
cetera. Het werven van nieuwe leden, onder andere door het organiseren van vriendjes en vriendinnetjes 
trainingen. Daarnaast promotie HV Zwolle handbal bij diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld schoolhandbal, 
Koningsspelen en Sportief Zuid. Ook elke twee à drie jaar een tevredenheidsonderzoek houden. Op termijn 
beleid ontwikkelen en uitvoeren met betrekking tot ledenbehoud.  
  
Bestuur 
Bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris, facilitair en algemeen leden. Het 
bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het bewaken van het beleid van de vereniging.  
 
Coach/leid(st)er 
Het coachen van een jeugd of seniorenteam tijdens competitiewedstrijden, toernooien of andere activiteiten. 
 
Commissievoorzitter 
Organiseert commissie overleggen en zit deze voor. Zorgt dat ieder commissielid een taak krijgt en houdt 
overzicht op de uitvoering van taken. Het aanspreken van een commissielid die zijn taak niet naar behoren 
uitvoert of verzaakt. Mocht dit niet baten dan communiceert hij/zij dit naar de vrijwilligerscoördinator. 
 
Communicatiecommissie 
Het beheren van website, Facebook en Twitter. Zorgt voor externe communicatie naar bijvoorbeeld Weblog 
Zwolle, Sportief Zwolle, et cetera.  
 
Jeugdkamp 
Het jaarlijks organiseren van het jeugdkamp voor de jeugdleden van HV Zwolle Handbal tijdens Pinksteren. De 
jeugdkampcommissie is een subtaak naast je andere vrijwilligerstaak.  
 
Materiaalcommissie 
Beheer van alle materialen, bijvoorbeeld ballen, hesjes, tassen, bidons en EHBO koffers. Het om de drie jaar 
coördineren en aanvragen van nieuwe kleding in het kader van het leaseplan. 
 
Scheidsrechter 
Het leiden van wedstrijden van jeugd of senioren. Voor deze functie moet je gekwalificeerd zijn conform de eisen 
van het NHV. Een scheidsrechter cursus wordt door HV Zwolle handbal betaald. 
 
Scheidsrechterscoördinator 
Het coördineren van de scheidsrechters. Dit betekent o.a. het indelen van scheidsrechters op zaal- en 
veldwedstrijden, het begeleiden van nieuw op te leiden scheidsrechters, opgave scheidsrechters voor toernooien. 
 
Sponsorcommissie 
Het werven van nieuwe sponsors en het onderhouden van de relatie met huidige sponsors. Elke drie jaar 
sponsorcontracten verlengen. Eén keer per jaar / twee jaar een sponsorbijeenkomst organiseren. Het 
ontwikkelen en uitvoeren van structureel sponsorbeleid. 
 
Technische commissie senioren en jeugd 
Technisch beleid ontwikkelen en uitvoeren. Hoofdtrainer en jeugdcoördinator stemmen af ten aanzien van het 
algemeen technisch beleid. De TCJ richt zich enerzijds op het ontwikkelen en uitvoeren van een technisch 
jeugdbeleid en anderzijds op allerlei organisatorische zaken rondom jeugd. Men hoeft geen trainer of coach te 
zijn om deel uit te maken van de technische commissie. 
 
Train(st)er 
Het verzorgen van de wekelijkse training voor senioren of junioren, conform het beleid van de technische 
commissie senioren en jeugd. 
 
Vrijwilligerscommissie / coördinator 
Organiseert één keer per twee jaar een nieuwe ronde opgave vrijwilligerswerk. Een keuzeformulier versturen 
naar alle leden vanaf 16 jaar, daarna de commissies opnieuw samenstellen. Daarbij rekening houdend met 
vereiste competenties bij bepaalde taken. Vier keer per jaar een commissievoorzittersoverleg organiseren en 
voorzitten. Het houden van individuele gesprekken met leden. Nieuwe leden of leden die 16 jaar zijn geworden 
een formulier geven en indelen bij een commissie. 
 
Actiecommissie 
Organiseert acties met betrekking tot fondsenwerving, bijvoorbeeld de speculaasactie en paaseitjesactie, 
verloting Super Sunday, acties bij supermarkten of bouwmarkten of ieder andere actie ten bate van de financiële 
situatie van de vereniging. 


