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KANTINEMEDEWERKER DOORDEWEEKS 
 
Op de maandag- en woensdagavond is onze kantinecommissie op zoek naar 
uitbreiding van de vrijwilligerspool.  
 
Werkzaamheden 

- Verkoop van koffie/thee, frisdrank en snoep voor de aanwezige ouders, 
trainers, leiders en jeugd. 

- Opvangen van kinderen, bijv. wanneer zij nog even moeten wachten op hun 
ouders na de training, zijn gevallen en een pleister nodig hebben, etc. 

- Schoonmaken van de tafels 

- Aanvullen van voorraden 
 
Tijdsinvestering 
Een dienst zal zijn van ± 18.00 – 21.00 uur. 
Beschikbaarheid is zelf aan te geven, maar bij voorkeur tenminste 1 x in de 4 weken. 
 
Interesse of aanvullende vragen? 
Neem contact op met Janneke Hiddink, vrijwilligerscoördinator, via het 
telefoonnummer: 0613814438 of mailadres: jannehid@hotmail.com  
 
 
KANTINEMEDEWERKER ZATERDAG 
 
Op de zaterdagen is onze kantinecommissie op zoek naar uitbreiding van de 
vrijwilligerspool.  
 
Werkzaamheden 

- Verkoop van koffie/thee en frisdrank voor aanwezige ouders, kinderen en 
bezoekers. 

- Verzorgen van thee/ranja in de rust van de wedstrijden 

- Maken van broodjes ham/kaas, tosti’s en broodje gehaktbal 

- Schoonmaken van tafels 

- Aanvullen voorraden 
 
Tijdsinvestering 
De zaterdagdiensten zijn opgesplitst, wat betekent dat het een ochtend of 
middagdienst zal betreffen. wissel rond 12.30 uur. Precieze start begin- en eindtijd is 
afhankelijk van de te spelen wedstrijden. 
 
Beschikbaarheid is zelf aan te geven, maar bij voorkeur tenminste 1 x in de 4 weken. 
 
Interesse of aanvullende vragen? 
Neem contact op met Janneke Hiddink, vrijwilligerscoördinator, via het 
telefoonnummer: 0613814438 of mailadres: jannehid@hotmail.com  
 



 
 
 
KANTINEMEDEWERKER ZONDAG 
 
Op de zondagen is onze kantinecommissie op zoek naar uitbreiding van de 
vrijwilligerspool.  
 
Werkzaamheden 

- Verkoop van koffie/thee en frisdrank voor aanwezige bezoekers. 
- Verzorgen van thee in de rust van de wedstrijden van betreffende teams 

- Verzorgen drankvoorraad en koffie in bestuurskamer 

- Maken van broodjes ham/kaas, tosti’s en broodje gehaktbal 

- Schoonmaken van tafels  

- Aanvullen voorraden 

- Bij wedstrijd Vorden 1: klaarzetten benodigdheden voor koffieverkoop buiten 
 
Tijdsinvestering 
De zondagdiensten zijn opgesplitst, wat betekent dat het een ochtend of 
middagdienst zal betreffen. wissel rond 12.30 uur. Precieze start begin- en eindtijd is 
afhankelijk van de te spelen wedstrijden. 
 
Beschikbaarheid is zelf aan te geven, maar bij voorkeur tenminste 1 x in de 4 weken. 
 
Interesse of aanvullende vragen? 
Neem contact op met Janneke Hiddink, vrijwilligerscoördinator, via het 
telefoonnummer: 0613814438 of mailadres: jannehid@hotmail.com  
 
 
SCHEIDSRECHTERS JEUGD 
 
Op de zaterdagen is onze scheidsrechterscommissie op zoek naar uitbreiding van de 
vrijwilligerspool.  
 
Werkzaamheden 

- Fluiten van wedstrijd(en) E- en F pupillen, D2 t/m D4 en C2 t/m C4 

- Afhandelen administratie vooraf en na afloop, met leiders teams 
 
Tijdsinvestering 
De scheidsrechtersdiensten zijn opgesplitst, wat betekent dat het een ochtend of 
middagdienst zal betreffen.  
 
Beschikbaarheid is zelf aan te geven, maar bij voorkeur tenminste 1 x in de 4 weken. 
 
Extra  
Indien gewenst is er vanuit de vereniging een KNVB opleiding te volgen. 
 
Interesse of aanvullende vragen? 
Neem contact op met Janneke Hiddink, vrijwilligerscoördinator, via het 
telefoonnummer: 0613814438 of mailadres: jannehid@hotmail.com  
 
 
 
Voor alle functies geldt dat u eerst door een medevrijwilliger ingewerkt wordt. 


