INFOBLAD LEDEN K.V. DOS’46
Vrijwilligersbeleid
DOS’46 is een vereniging voor leden, door leden. Samen
zetten wij ons in voor een sportief, gezond en gezellig
verenigingsleven. Het doel van het vrijwilligersbeleid is
om voldoende aanbod van vrijwilligers te hebben en via
vrijwilligerswerk en verenigingswerk alle taken en
functies te kunnen invullen. Het complete
vrijwilligersbeleid is te vinden op onze site. Wil je weten
wat je kan doen voor de vereniging kijk op onze site
www.dos46.nl of neem contact op met de
vrijwilligerscommissie@dos46.nl
Verenigingswerk
Behoort tot het lidmaatschap en houdt in dat alle spelende
leden vanaf de C-teams en ouders van jeugdleden een
aantal verplichte taken uitvoeren. Op dit infoblad kan je
deze taken terug vinden.
Wedstrijdshirts wassen
Ieder team ontvangt bij de start van het seizoen een tas
met wedstrijdshirts. Deze worden om toerbeurt gewassen
door de (ouders van) leden.
Trainingspakken worden in bruikleen verstrekt en mogen
alleen voor trainingen en wedstrijden worden gebruikt. Bij
het kwijtraken of niet sport gerelateerde schade worden
kosten in rekening gebracht.
Vervoer jeugdleden
De teamouder deelt n.a.v. de wedstrijdplanning de ouders
van betreffende team in om heen en terug te rijden naar de
UIT wedstrijden. Kan je niet, dan zorg je zelf voor
vervanging.

YOU ‘LL NEVER WALK ALONE !!

Verenigingswerk
EENDRACHT MAAKT MACHT !
Kantinedienst
’s Avonds en op wedstrijddagen. Ouders van jeugdleden
t/m 17 jaar, en leden vanaf 18 jaar t/m senioren kunnen
zich hiervoor inschrijven. Minimaal 2x per jaar voeren
(ouders van) leden een kantinedienst uit. Voor meer info
kantinecommissie@dos46.nl
Schoonmaken veld accommodatie
Jeugd- en seniorenteams vanaf de B-teams en ouders van
de C t/m F teams (onder begeleiding van de “schoonmaak
commissie”) worden hiervoor ingedeeld.
Jurytafel
Bij jeugdwedstrijden, waar met een jurytafel wordt
gewerkt, wordt de bezetting bij toerbeurt door de ouders
van de betreffende jeugdleden verzorgd. In overleg kan dit
met andere teams ingevuld worden.
Rommelmarkt
Alle seniorenleden en de A-teams, worden 1 dagdeel
ingezet bij de jaarlijkse rommelmarkt in april. Andere
vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij
rommelmarkt@dos46.nl
Koffie verkoop (C-team)
Dweilploeg (D-team)
Jeugdleden in de C-teams verzorgen bij thuiswedstrijden
van 1 en 2 de verkoop van snoep en koffie/thee in de
kantine. Jeugdleden in de D-teams verzorgen bij deze
wedstrijden de dweilploeg.

