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1  Medewerker(s) kantine 

Als medewerker kantine zorg je ervoor dat leden en 

gasten van AS Rieme in een gezellige sfeer kunnen 

genieten van een drankje en een praatje. 

Een keertje proefdraaien is natuurlijk mogelijk om te 

kijken of het iets voor jou is! 

Ervaring is niet nodig, je wordt namelijk goed ingewerkt. 

In ieder geval sta je nooit alleen, het kantineteam staat 

achter je! 

Interesse … meld je bij Gaby Dauwels of bij Patrick 

Baete. 

1.1 Verantwoordelijkheden 

Verkopen dranken - Kas beheren 

Zorgen voor een “nette” kantine 

1.2 Eigenschappen 

Betrouwbaar – Enthousiast - Sociaal 

1.3 Werktijden 

Op maandag- , woensdag- en/of donderdagavond tijdens de zomer (einde maart tot einde oktober) 

Enkel op woensdagavond tijdens de winter (einde oktober tot einde maart) 

Aantal diensten zelf in te vullen (min. 1 keer per maand) - Per dienst ongeveer 3-4 uur 

2 Het samen schoonmaken en -houden van de kleedkamers  

Na het gebruik van de kleedkamers moeten we als vereniging er voor zorgen dat deze proper zijn 

voor een volgend gebruik. Dit is tijdens de winter enkel op woensdagavond. In de zomerperiode is dit 

op maandag-, woensdag- en donderdagavond. 

Wij  durven toch, met enige aandrang, aan alle leden vragen om de kleedkamers niet onnodig te 

bevuilen - door bijvoorbeeld binnen te komen met “modderschoenen” - en, alle afval in de voorziene 

vuilbakken te deponeren. 

Sinds Marc Van Holderbeke de “vaste job” als kleedkamer schoonmaker heeft stopgezet – Marc, 

onze oprechte dank voor deze onbaatzuchtige inzet - zijn we op zoek naar een paar leden die na de 

training een handje willen toesteken om de kleedkamers netjes op te ruimen. 

Dit neemt weinig tijd in beslag: ± 20 minuten, tussen 20u30 en 21u00. 

Ervaring is niet nodig, je wordt goed ingewerkt. 

Wie zich geroepen voelt, meldt zich bij Gaby Dauwels. 

3 Oproep aan de jeugd ouders 

De opkomst van jonge atleetjes op de trainingsdagen is een 

enorm succes. Sommige dagen zijn onze trainers 

overrompeld, zeker voor de begeleiding van de 

allerkleinsten. 

Daarom durven we vragen of sommige ouders interesse 

hebben om een handje toe te steken bij een trainer om zijn 

overbevolkte groep op een ordelijke manier de training te 

laten afwerken. 

Trainingservaring is niet nodig, enkel wat “ouderlijk gezag”. 

Wie het eens wil uittesten, meldt je bij Katleen Peirens of Marc De Baets. 

 

Gaby Dauwels 

Het lijkt zo vanzelfsprekend een 

atletiekvereniging waar je lekker kunt 

sporten, wedstrijden kunt doen en 

achteraf nog een verfrissing pakken in 

de kantine. De belangrijke rol die 

vrijwilligers daarbij spelen blijft 

meestal onbelicht maar wordt direct 

duidelijk als je ze wegdenkt: 

 

zonder trainers .. geen trainingen 

zonder jury .. geen wedstrijden 

zonder redactie .. geen clubblad 

zonder barpersoneel .. geen kantine 

.... 

zonder vrijwilligers .. geen vereniging 

 

Meer info ivm het vrijwilligerswerk 

kun je vinden op onze website  

 


