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Datum: 

 

01-08-2016 

 

Vacaturelijst 

ikwilvanmijnautoaf.nl / DeVoKo 
Onder  

 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen, die vrijwilligerswerk doen, gezonder en vitaler ouder worden. 

Naast dat het vrijwilligerswerk gezond is, geeft het ook veel voldoening omdat je iets kunt gaan doen 

wat je leuk lijkt. Neem gerust –vrijblijvend- contact op om vrijwilligerswerk te vinden wat het beste 

bij je past. De vereniging is er (erg) blij mee. Zie hieronder vacante functies waarvoor wij op dit 

moment invulling zoeken. Wil je onze vereniging graag op een andere wijze ondersteunen dan horen 

wij dat uiteraard graag. 

  

Functie Omschrijving 
Benodigde 

tijd: 
Info/aanmelden  bij: 

Secretaris In deze belangrijke functie wordt je voorlopig actief 
ondersteund door de huidige secretaris. Bij hem 
kun je terecht voor een profielschets en nadere 
informatie. Je hebt regelmatig overleg met het 
dagelijks bestuur. Samen met de voorzitter 
vertegenwoordiging van de club bij de NeVoBo, 
overheden, sponsors en andere relevante relaties. 
Samen met de overige bestuursleden vorm geven 
aan de toekomst van de vereniging. 

Gem. plm. 
4 uur per 
week 

Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 

Organisator 
Recreatie-
competitie  

Plannen en begeleiden van de recreatiecompetitie. 
Organiseren eindtoernooi en bijhouden en 
publiceren uitslagen in DV en op de website. 

Gem.  plm. 
2 uur per 
week 

Martijn Pikkemaat 
competitie@devoko.nl 

Wedstrijd 
begeleiders 
 

Elke competitie ronde aanspreekpunt zijn in de 
sporthal. Zaken regelen en bij calamiteiten en 
ervoor zorgen dat de scheidsrechter worden 
ontvangen,  ondersteunen van de zaalwacht. Dit 
moet een poule van mensen worden zodat men 
maximaal 1 keer in de zes weken aan de beurt is 

Gem.  plm. 
6 uur per 6 
weken of 
minder bij 
meer 
deelnemers 

Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 
of Martijn Pikkemaat 
competitie@devoko.nl  

Scheidsrechter
-coördinator 

De scheidsrechtercoördinator (SC) is 
verantwoordelijk voor de arbitragezaken binnen de 
vereniging. 

 Hij zorgt namens de vereniging voor het 
leveren van scheidsrechters voor ieder team 
dat deelneemt aan de regiocompetitie. 

 Stimuleren van de scheidsrechters en 
opleidingen. 

 Einde competitie inventariseren welke 
scheidsrechter blijft fluiten. 

Zie ook: 
https://www.nevobo.nl/official/werving/scheidsre
chtersco-rdinator/  
 
 
 
 
 
 

Gem.  1 uur 
per week 

Martijn Pikkemaat 
competitie@devoko.nl  
Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 
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Functie Omschrijving 
Benodigde 

tijd: 
Info/aanmelden  bij: 

Scheids-
rechters 
 

Scheidsrechters die een cursus willen volgen (bij 
voorkeur VS 3). Op dit moment krap aan 
voldoende gediplomeerde scheidsrechters. Indien 
er teams gaan promoveren hebben we geen 
scheidsrechters meer en kan er dus niet 
gepromoveerd worden! Tevens kunnen de huidige 
scheidsrechters niet afgelost worden. Meer 
informatie op: 
https://www.nevobo.nl/official/opleiding-en-
bijscholing/opleiding-tot-official/  

Gem.  plm. 
3 uur per 2 
weken 

Martijn Pikkemaat 
competitie@devoko.nl  
of Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 

Webmaster Als webmaster ben je verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen, aanpassen en onderhouden van onze 
website. Je bouwt bestaande wordpress templates 
om, of maakt nieuwe templates aan. Je hebt oog 
voor detail en voor design. Je bent zelfstandig 
verantwoordelijk voor de website. Je onderhoudt 
de bestaande website en ondersteunt bij de 
(her)plaatsing van content.  Klik HIER voor een 
uitgebreider functie omschrijving. 

Gem. plm. 
1 uur per 
week 

Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 

Website 
redacteur 

Zorgen dat de website up to date blijft, “nieuwtjes” 
verzamelen en de lay-out bewaken. Het opstellen 
en verspreiden van de nieuwsbrief van de 
vereniging. 

Gem. plm. 
1 uur per 
week 

Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 

Trainers Voor diverse jeugd en mini teams. Een 
trainingsmap met oefenstof is 
aanwezig.  

Gem. ½ uur 
voorbereiding en 1 ½ 
uur training per week 

Amke Blokhuis 
TC@devoko.nl 
of Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl  

Hulptrainers Assisteren bij de trainingen van de 
jeugd en mini teams 

1 ½ uur per week Idem 

Onderhoud 
Beachveld 

Het beachterrein vraagt controle en enig 
onderhoud gedurende de zomer. Het betreft 
voornamelijk schoffelen en bijhouden van met 
name de randen van de velden. 

2 uur per 3 
weken 

Leo Blokhuis 
secretariaat@devoko.nl 
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