We want u for the Blue Army
Beste ouders/verzorgers van Blue Birds jeugdleden
Beste leden van Blue Birds,
De jeugdsector van Blue Birds is afgelopen 5 jaar van 40 naar 110
leden gegroeid, en dan tel ik de junioren nog niet eens mee. Naast
ons 7 koppig bestuur zijn voor de 12 jeugdteams zo'n 35 trainers en
teambegeleiders actief. De activiteitencommissie (5 leden)
organiseert jaarlijks een aantal leuke activiteiten. Daarnaast doen de
materiaalman, terreinconsul, wedstrijdsecretaris, business club,
webmaster, bar- en kluscommissie vaak ongezien hun werk. Voor het
jeugdkamp zijn afgelopen jaar zo'n 60-70 vrijwilligers in de weer
geweest. Al deze mensen beleven veel plezier aan het samen zorgen
dat “onze kinderen” hun sport kunnen bedrijven en plezier binnen
onze vereniging hebben.
De coördinatie van de jeugd is afgelopen 2 jaar vooral door mij gedaan. Door de toename
van jeugdleden en -teams en veranderingen in mijn werk heb ik echter onvoldoende tijd
om dit als eenmansbedrijf te runnen. Er zal een jeugdcommissie moeten komen om de
jeugd- en sportactiviteiten te kunnen blijven organiseren. Ik heb de activiteiten die voor
de jeugd worden gedaan in een aantal kleine en grote taken gesplitst, zodat het
makkelijker is om ‘met vele handen licht werk te maken’. In de tabel op de volgende
pagina staan deze taken. Graag hoor ik van jullie aan welke taak (taken) jullie zouden
willen bijdragen. Dat kan door het invullen van het formulier en het vervolgens in de bus
op de bar te doen. E-mailen naar BBvrijwilliger@gmail.com is ook mogelijk. Je
ontvangt een bevestiging van inschrijving en wordt zodra het aan de orde is om jouw
bijdrage gevraagd. Uiteraard sta ik open voor alle ideeën en suggesties.
Let op: ook het Blue Birds bestuur, de bar- en de activiteitencommissie zijn op zoek naar
vrijwilligers. Er zijn bij Blue Birds leuke klussen te doen die erg belangrijk zijn om als
vereniging op de huidige wijze door te kunnen gaan. Als we dit allemaal samen doen is
de tijdbesteding per persoon te overzien. Er is altijd wel iets te doen wat past bij ieders
interesse en beschikbare tijd.
Als laatste komen wij in graag contact met (de ouders van) onze leden die vanuit hun
werk of privésituatie iets voor Blue Birds kunnen betekenen. Denk daarbij aan sponsoring
of het (goedkoop) verlenen van diensten (bv. een notaris) of goederen. Ben jij zo
iemand? Vul het tweede formulier in! Inleveren in bus of via
Bbvrijwilliger@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Ervin Ehlert
Bestuur Blue Birds - Jeugdzaken
06 21649912

jeugd@bluebirds.nl

Inschrijfformulier Most Important Person (Vrijwilliger bij Blue Birds)
Naam
Email adres
Telefoonnummer
Ja, ik wil vrijwilliger worden bij Blue Birds

□
□

√ Ik wil maximaal

uur per week/per maand besteden*

Ik wil mij inzetten voor één of meerdere activiteiten per jaar

Voorkeur(en)

□ Jeugdcommissie
□ Activiteiten
□ Samenwerken met Activiteiten Commissie
□ Collecte(s)/sponsoractiviteit(en) (Jantje Beton, Grote Club Actie)
□ Toernooien
□ Jeugdkamp (□ 19 + □ 20 mei)
□ Algemeen (diversen – bv. nachtwacht)
□ Bardiensten
□ Catering (diner, ontbijt, lunch)
□ Coördinatie en communicatie
□ Spelmiddag
□ Toernooi
□ Verzorging
□ Materiaal
□ Samenwerken met materiaalman – inventariseren teambehoefte
□ Nieuwe leden
□ Coördineren meetrainen van geïnteresseerde jeugd
□ Catering (diner, ontbijt, lunch)
□ Website / communicatie
□ Opzetten jeugdpagina op website
□ Contactpagina updaten
□ Nieuws op website
□ Wedstrijdverslagen en teampagina's
□ Activiteitencommissie
□ 1 activiteit per jaar (vrijwilligers database )
□ Barcommissie
□ Bar- of wedstrijddiensten (cateringkar bij wedstrijden)
□ Bestuur(-sondersteuning)
□ Coördineren vrijwilligers
□ Ondersteuning wedstrijdsecretaris
□ PR functionaris (krant – media)
□ Project vernieuwing kantine
□ Secretaris (halve DUO baan, samen met Erica Hensing)
□ Website beheren
□ Sponsor commissie / business club
□ Werven sponsors en/of diverse activiteiten m.b.t. sponsorcontracten
*

vul het volgende teken in wanneer dit jouw keuze is: √

□

Technische commissie – jeugd

□

Specialistische trainingen, technisch beleid en/of hulp huidig kader

Inschrijfformulier Very Important Person (Connectie van Blue Birds)
Naam
Email adres
Telefoonnummer

Vanuit mijn werk kan ik Blue Birds helpen met:

□ Ik werk bij (ik ben baas van):
Vraag mij naar mogelijkheden voor

□ Sponsoring
□ Producten
□ Diensten
Ik kan Blue Birds helpen want ik ben goed in / ik vind het leuk om te:

□ Coördineren
□ Klussen
□ Schrijven voor krant of website
□ Anders, nl.

Het is handig dat Blue Birds weet dat ik een diploma/opleiding heb in:

□ EHBO
□ AED
□ Horeca vergunning
□ Anders, nl.

