
Richtlijnen  -  AS Rieme vzw  -  printdatum : 25 oktober 2014 

 1 

 

 
Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw 

Formulier vrijwilligerswerk 

     RL: 55     Datum uitgave : 24 oktober 2014 Versie: 0 

Ondanks het grote engagement van de bestuurders en trainers, hebben we ook de hulp van ouders 

en leden nodig om de club draaiende te houden en de toffe clubsfeer te garanderen. Dat alles met 

slechts één doel voor ogen: toffe, betaalbare en kwalitatieve sport- en nevenactiviteiten voor onze 

leden en ouders organiseren. Als lid en (groot)ouder ben je immers een deel van onze club en vragen 

we vrijblijvend dat je een inspanning zou leveren. 

Naam:  

Adres:  

e-mail: 

gsm: 

Ben je bereid af en toe ‘een handje’ te helpen binnen de werking van de club?  Ja / Nee 

Op welke basis ben je bereid dat te doen? 

□ zomerseizoen / □ winterseizoen  

□ meermaals per week / □ wekelijks / □ maandelijks 

□ enkele keren per jaar / □ 1 keer per jaar 
 

Met welke zaken wil je ons helpen? 

Denk daarbij aan: wat doe ik graag, wat kan ik goed, wat heb ik al gedaan voor een vereniging, wat 

lijkt me leuk om te doen? 

Kruis gerust alles aan waarin je in geïnteresseerd bent. Dat betekent uiteraard niet dat we je ook 

zullen vragen om dat ook allemaal te doen. In samenspraak met jou kijken we dan welke taken je 

wel of niet op jou kan nemen. 

□ Administratieve hulp / □ Financiële zaken / □ Logistieke hulp 
 
□ Hulp bij □ jeugd- □ feest- □ materiaal- □ medische commissie 

 

□ Hulp bij een eigen wedstrijd (meeting - veldloop) / □ Jurylid / □ Training geven 
 
□ Sponsors zoeken / □ Vrijwilligers aanspreken en motiveren / □ Foto’s nemen 

 

□ Kantinedienst (tijden training of een activiteit) / □ Onderhoud accommodatie 

 

□ Hulp bij friet-, mossel-, spaghetti-festijn 

 

□ Andere, namelijk: ………………………………………….. 

 

Is iets niet duidelijk of heb je vragen? Contacteer Gaby Dauwels via 0499/75.20.01 of mail 

riem@val.be 


