
 

Ook een vereniging als DKB moet het hebben van zijn vrijwilligers, dat is geen 
nieuws. Tijdens het “Buurten met Bestuur” komen de openstaande taken, waarvoor 
we mensen zoeken, ook aan bod. Voor het gemak hieronder het overzicht. Heb je 
belangstelling of wil je gewoon wat een rol precies inhoudt, dan kun je me 
bellen/mailen/app-en/sms-en/roepen. 
 

Mat Heuvelmans (06-51665379) 
 

Welke rol? Wat houdt het in? 

 

Grotere taken  

Trekker 
Ledenwerving 
 

Dé beproefde manier om leden te werven is gymlessen op 
basisscholen verzorgen. Draaiboek ligt klaar, jeugd genoeg die 
lessen willen verzorgen, nu nog iemand die deze kar wil trekken: 
basisschool bellen, afspraak maken, schemaatje opstellen en 
gaan! Korbalkennis niet vereist. 

Trekker 
Kaderwerving 

De juiste vrijwilliger op de juiste plek. Hoe krijgen we genoeg 
mensen voor de doe-klusjes en vooral hoe zorgen we voor 
voldoende mensen die iets zelfstandig kunnen/willen 
organiseren.  
Geert-Jan Wijnands en Bert van Boxmeer doen achter de 
schermen veel werk, nu nog iemand die het geheel trekt.  

Wedstrijd-
secretaris 

Contactpersoon over wedstrijdzaken tussen DKB en de KNKV 
en tussen DKB en andere verenigingen. Het digitale 
wedstrijdformulier heeft deze taak aanzienlijk vereenvoudigd.  
Ben je communicatief, kun je zaken regelen en ben je makkelijk 
bereikbaar (telefonisch en per mail), dan is dit een taak voor jou. 
Korbalkennis niet vereist. 

Algemeen 
bestuurslid 

Het bestuur van DKB is met vier personen te klein geworden. We 
missen vertegenwoordiging van de jongere jeugdteams. Ben je 
ouder van een D-, E- of F-speler en wil je meedenken over het 
beleid van DKB? Dan is dit de rol voor jou.  
Korbalkennis is handig, maar niet vereist. 
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Voorzittter De voorzitter is het gezicht van DKB zowel binnen als buiten de 
vereniging. Weet wat er speelt, is aanspreekpunt en geeft samen 
met bestuur richting aan het beleid. Korbalkennis is handig, maar 
niet vereist. Betrokkenheid bij de vereniging is veel belangrijker.  

Penning-
meester 

Financieel moet de vereniging op orde zijn. Na tien jaar wil Hans 
Melio deze taak (eind volgend seizoen) overdragen.  
Korbalkennis niet vereist, wel een goed gevoel voor getallen!  

 

Kleinere taken  

Teamouder Volgend seizoen gaan we de rol van teamouder weer invoeren. 
Een teamouder zorgt ervoor dat de communicatie tussen de 
ouders en de trainer/coach en de rest van de vereniging 
soepeltjes verloopt. Wanneer nodig zorgt de teamouder voor 
(mentale) ondersteuning van de trainer/coach. Korfbalkennis is 
hiervoor niet nodig, wel enthousiasme voor het team. 

Barvrijwilliger Of het nou tijdens een verenigingsactiviteit als het 
Achttallentoernooi of op een doordeweekse trainingsavond, 
barvrijwilligers zijn altijd nodig. Meld je aan! Met genoeg 
barvrijwilligers doe je een paar bardiensten per jaar. 
Korbalkennis niet vereist. 

Scheidsrechter 
ontvanger 

Scheidsrechter bij DKB ontvangen, kleedkamer wijzen en iets te 
drinken aan bieden. In deze nieuwe rol die we willen invoeren 
ben je het visitekaartje van de vereniging. 

Groen 
voorziening / -
onderhoud 

Groene vingers zijn niet persé hiervoor nodig, wel een handen-
uit-de-mouwen mentaliteit. Zo’n twee maal per jaar moet het 
groen langs het veld onderhouden worden. Geef je hiervoor op 
en zorg dat vele handen licht werk maken. 

Rommelmarkt Een rommelmarkt organiseren is een leuke manier om geld te 
werven voor de vereniging. En zo zijn er nog wel meer acties te 
bedenken. De sponsorcommissie is druk bezig met plannen 
uitwerken. Wil jij meehelpen met de implementatie? 

Zaal inhuurder 

 

Voor de zaalperiode wordt er bij de gemeente ruimte in gymzalen 
ingehuurd. Dit moet op tijd (om genoeg keus te hebben) en 
accuraat (want kost veel geld) gebeuren. Eén maal per jaar een 
paar uur werk en daarna af en toe wat aanpassen op aangeven 
van de wedstrijdsecretaris. 


