
Van complimenten groei je, van kritiek word je beter

	

	
	

   Vacatures 
	
	
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestaat al uit een gezellige groep vrijwilligers en is op zoek naar extra handjes. De 
jeugdcommissie is met name gefocust op de sociale kant van onze vereniging voor de jeugd. Ondersteuning 
van de leiders/leidsters, informeren van ouders en het organiseren en/of faciliteren van jeugdevenementen 
zijn de zaken waar je een steentje aan kunt bijdragen.  
 
Secretaris bestuur 
Als secretaris bestuur verwerk je de in- en uitgaande post gericht aan de club en notuleer je tijdens 
hoofdbestuursvergaderingen. Samen  met de voorzitter en de penningmeester stel je de agenda op voor de 
hoofdbestuursvergadering, deze vindt maandelijks plaats. Verder ben je als medebestuurder van de vereniging 
betrokken bij diverse zaken om onze mooie vereniging te ondersteunen en te verbeteren. 
 
Wedstrijdsecretaris senioren 
Ben jij goed in plannen en wil jij laagdrempelig iets betekenen voor onze club? Voor vijf seniorenteams zoeken 
wij een wedstrijdsecretaris die wedstrijdwijzigingen/afgelastingen doorvoert en veld- en kleedkamerindelingen 
maakt en communiceert binnen de vereniging. Ideaal in deze rol is dat je een aantal weken vooruit kunt 
werken, waardoor je ad-hoc alleen met wedstrijdwijzigingen of afgelastingen te maken hebt.  
 
Kantinebeheerder 
De kantine is een belangrijk orgaan binnen onze vereniging, als kantinebeheerder zorg je ervoor dat deze altijd 
goed voorzien is. Je maakt bijvoorbeeld het werkrooster, je verzorgt de inkopen en je stuurt het team 
kantinepersoneel aan. De kantine is doordeweeks in de avond geopend en in het weekend overdag tot aan het 
begin van de avond. We ontvangen een heel divers publiek, welke graag een consumptie komt nuttigen in ons 
gezellige clubhuis. 
 
Overige vacatures 
• Trainer en trainsters (inclusief mogelijkheid tot volgen knvb-opleiding) 
• Leiders en leidsters 
• Scheidsrecht(st)ers 
• Grensrechters 
• Bar- en keukenpersoneel 
• Vrijwilligers voor kleine en grote evenementen 

 
 
Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kun je ons bestuursleden altijd aanspreken, bellen of mailen. Voor 
contactgegevens zie de website: www.overasseltseboys.nl  
 
Met sportieve groet, 
Joost, Geert, Jacques, Paul, Stefan en Luc 


