
Aanmeldformulier vrijwilligers HC Berlicum 
Onze vereniging heeft altijd vrijwilligers nodig. Om een vereniging draaiende te houden is ook jouw 
hulp hard nodig. Als onderdeel van het lidmaatschap is het voor minimaal één ouder per gezin 
verplicht actief deel te nemen als vrijwilliger van onze club.  

Heb je belangstelling voor een van onderstaande activiteiten of kies je bewust voor je 
vrijwilligersbijdrage af te kopen? Afkopen van de vrijwilligerstaak is mogelijk voor een bedrag van  
25 euro. Dit heeft niet onze voorkeur, want immers maken vele handen licht werk. 

Noteer je voorkeur op het inschrijfformulier, dan neemt iemand van de club zo snel mogelijk contact 
met je op. Wil je eerst meer informatie. Bezoek dan de website (www.hcberlicum.nl) of neem contact 
op met een van de leden van het bestuur of een commissielid.  

Bestuur  
□ Secretariaat 

Algemeen 
□ Vrijwilligerscoördinator 

Technische commissie 
□ Lijncoördinator E-jeugd 
□ Lijncoördinator C-jeugd 
□ Coördinator zaalhockey  
□ Coördinator Winterhockeytoernooi 
□ Trainerscoördinator 
□ Trainer van team* ………………………………………………………………………………… 
□ Coach van team* …………………………………………………………………………………. 
□ Manager van team* ………………………………………………………………………………. 
□ Zaterdagdienst (aanspreekpunt op zaterdagen voor scheidsrechters, coaches, ouders) 

Ontvangstcommissie 
□ Gastvrouw zaterdag (minimaal 4 x per jaar) 
□ Coördinator gastvrouwen 

Team(s) kind(eren) 

Naam kind(eren) 
 

Naam Ouder/verzorger 

Telefoonnummer  

Emailadres 



Evenementencommissie 
□ Hulp bij evenementen  
□ Coördinator/organisator toernooi(en) 
□ Ik wil graag een bepaald evenement organiseren/ondersteunen, namelijk:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Materialencommissie - Onderhoud complex 
□ Assistent terreinbeheer 
□ Kluscommissie 
□ Assisteren bij diverse schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het clubhuis 
□ Onderhoud kunstgras 
□ Ik ben overdag beschikbaar 

Barcommissie/ Keukenwerkzaamheden 
□ Bardienst zaterdagochtend (minimaal 5 x per jaar) 
□ Bardienst zaterdagmiddag (minimaal 5 x per jaar) 
□ Bardienst zondag (minimaal 5 x per jaar) 
□ Keukenbrigade (minimaal 4 x per jaar) 

Scheidsrechterscommissie 
□ Begeleider scheidsrechters 
□ Begeleider spelbegeleiders 
□ Scheidsrechter, ik ben in het bezit van een kaart 
□ Scheidsrechter, ik ben niet in het bezit van een kaart maar wil opgeleid worden 
□ Spelbegeleider bij F- en E-teams 

Communicatiecommissie 
□ Voorzitter Communicatie  
□ Social Media  
□ Nieuwsbrief 
□ Algemene communicatie t.b.v. website 
□ Grafisch vormgever 
□ Fotograaf 

Algemeen/opmerkingen/andere taken 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

□ Niets 
Ik koop hiermee mijn vrijwilligersdienst af met € 25.00. Voor dat bedrag worden jeugdleden ingezet bij 
diverse activiteiten. Ik geef hierbij toestemming dat het verschuldigde bedrag automatisch wordt 
afgeschreven van mijn rekening.


