Keuzeformulier
Als u, of uw kind voetbalt bij de v.v. Wardy dan wordt er van u ook een bijdrage verwacht. Dat u of uw kind hier kan
voetballen is niet vanzelfsprekend. Omdat ook deze vereniging draait op de vele vrijwilligers die hier belangeloos hun tijd en
energie in steken om iedereen te laten genieten van de voetbalsport. Uiteraard zijn we continu op zoek naar nieuwe
vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Hieronder kan u uw bijdrage invullen.
Wij zien uw bijdrage met belangstelling tegemoet!
Dank u voor de medewerking.
Bestuur v.v. Wardy

v.v. Wardy kan mij inroosteren voor de volgende schoonmaakdiensten
1.

SCHOONMAAK KANTINE
Vindt iedere week plaats op maandag (overdag of ´s avonds) ca. 1 á 1.5 uur met 2 personen (uitgezonderd winter- en
zomerstop)

2.

SCHOONMAAK KLEEDBOXEN
Vindt iedere week plaats op vrijdag ca. 1 a 1.5 uur met 2 personen. (uitgezonderd winter- en zomerstop)

v.v. Wardy mag mij benaderen voor de onderstaande taken:
3.

BARDIENST KANTINE (mede i.v.m. veiligheid dienst met 2 personen)
Zaterdag ochtend van ca. 9.00 tot ± 13.30 uur en in de middag van ca. 13.30 tot ± 19.00 uur
3.1. 1 keer per maand in de ochtend
3.2. 1 keer per

maanden in de middag

4.

LEIDER JEUGD
Begeleiding/organisatie jeugdteam op zaterdag

5.

TRAINER JEUGD
1 of 2 keer per week ´s avonds een jeugdteam trainen

6.

Overige zaken zoals bv. bestuur- of commissiefunctie, klusjes team etc.

Bardiensten en schoonmaakwerkzaamheden worden altijd door twee personen uitgevoerd. De
schoonmaakwerkzaamheden bij voorkeur op de maandag en vrijdag. Overige tijden zijn in overleg vaak wel mogelijk.

Naam (lid):
Adres / Woonplaats
Mail adres / telefoonnr.
Uw keuze (cijfer(s) hier noteren)

U kunt dit formulier mailen naar: secretaris@wardy-ferwert.nl of inleveren bij het secretariaat: Marrumerweg 2a te Ferwert
Meer informatie kan u opvragen bij Tineke Otte (0518) 41 1696 en/of kantinecommissie@wardy-ferwert.nl
Zonder vrijwillige hulp kan ook deze vereniging niet voortbestaan!

