
Overzicht van openstaande verenigingstaken    per juni 2020 
 

Bardienstmedewerker 

Als bardienstmedewerker sta je achter de bar in de kantine van ons sportcomplex. Je hoofdtaak is er 

verzorgen en verkopen van drinken en eten aan leden en bezoekers. Je maakt het drinken voor de 

rust van de wedstrijden klaar, en helpt bezoekers met vragen. 

Vrijwilligers van SVO korfbal worden in duo’s ingepland op zaterdagochtend van 8.30 tot 13.00 uur. 

Afhankelijk van het aantal vrijwilligers wordt je ongeveer eens in 5 weken ingepland.  

Ook op zondagochtend hebben we af en toe mensen achter de bar nodig. In overleg kan het  ook zijn 

dat je dan een keer ingepland wordt. 

 

Medewerker schoonmaakploeg 

De schoonmaakploeg is verantwoordelijk voor het schoonmaken van het clubhuis, samen met de 

vaste schoonmaakploeg vanuit Stichting de Kempkes. 

Er wordt standaard schoongemaakt op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Vrijwilligers van SVO 

korfbal worden ingepland in de maanden dat er veldcompetitie gespeeld wordt, dus september t/m 

oktober en maart t/m begin juni. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers wordt je ongeveer eens in 3-

4 weken ingepland.  

 

Materiaalbeheerder  

Als materiaalbeheerder houdt je zicht op het aantal en de staat van onze materialen. Als het nodig is, 

onderhoudt je deze, zoals het vastzetten schroeven van palen, smeren van schuifpalen of wassen van 

hesjes. Wanneer we voor onze trainingen van het veld naar de zaal gaan regel je het transport van de 

benodigde materialen naar de zaal, en en vice versa. 

Qua tijd betekent dit minimaal drie maal per jaar inzet van een aantal uur: rondom eind oktober en 

eind 1 maart voor transport materialen en eind mei controle van materiaal. Indien nodig onderhoud 

verzorgen, met terugkoppeling naar het bestuur. 

 

Deelnemer PR commissie 

De PR commissie verzorgt de uitstraling van SVO korfbal naar leden en naar buiten. Zij verzorgt 

nieuwsberichten op onze website en facebookpagina, maar ook in regionale media. Hierin besteedt 

de commissie aandacht aan alles wat er gebeurt binnen onze club, zoals acties of activiteiten, maar 

ook valt te denken aan structurele zaken als wedstrijdverslagen, de pupil van de week etc. Ook het 

verzorgen van het info boekje voor nieuwe leden aan begin van seizoen i.s.m. bestuur behoort tot de 

taken.  

Het bijhouden van de website en plaatsen van berichten op facebookpagina zijn taken die het hele 

seizoen door om aandacht vragen. Voor de aanlevering van inhoud kan de commissie een beroep 

doen op bestuursleden, speelster/trainers of andere betrokkenen.  


