FORMULIER VRIJWILLIGERSWERK BIJ ZV DE ZAAN:
Vrijwilligerswerk bij ZV de Zaan is leuk, interessant en nuttig. Bij onze startgemeenschap kunnen
vrijwilligers op een breed terrein ingezet worden. Dat betekent dat iedereen iets kan vinden wat
hij/zij leuk vindt. Het is ook leuk om, naast de dagelijkse beslommeringen, er iets anders bij te doen.
Een uitstekende manier om de zinnen te verzetten. Het interessante is dat u met een nieuwe cultuur,
nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe mensen en nieuwe werkzaamheden te maken krijgt. Dat
is niet alleen interessant, maar meestal ook leerzaam. Het nut zit hem natuurlijk in het feit dat door
de inzet van vrijwilligers 130 wedstrijdzwemmers van ZV de Zaan van hun sport kunnen genieten.
Voor ouders van zwemmers geldt dat ze door vrijwilligerswerk te doen meer betrokken raken met de
sport van hun kind en het daardoor ook op een andere manier gaan beleven.
Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. We verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich richten
op het belang van de startgemeenschap en de zwemploeg tijdens wedstrijden (dus niet op het eigen
belang of dat van hun kind). Verder verwachten we van alle vrijwilligers dat ze hun afspraken
nakomen en hun best doen om hun taken goed te vervullen.
Vrijwilligers bij ZV de Zaan kunnen rekenen op samenwerking met andere enthousiaste vrijwilligers.
U wordt vooraf ingelicht over uw vrijwilligerstaken en on-the-job getraind door ervaren vrijwilligers.
Daarnaast is de vrijwilligerscoördinator uw vaste aanspreekpunt, waar u uw op- of aanmerkingen en
ideeën aan kwijt kunt.
Ingevuld door:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
vader / moeder van ………………………………………………………………………………………………………………………..

Opgeven voor vrijwilligerswerk:
Kruis op de achterzijde van dit formulier aan voor wat voor soort vrijwilligerswerk u zich wilt
opgeven. U kunt zich opgeven voor meerdere soorten vrijwilligerswerk!

Leszwemmen – Wedstrijdzwemmen – Synchroonzwemmen – Waterpolo

Soort vrijwilligerswerk

Keuze

Ploegleider
Zwembadspeaker
Kassadienst
Lopers startbriefjes
Verzorgers koffie en drankjes
Assistenten jurytafel en diploma schrijven

Inleveren bij de zwemcommissie van ZV de Zaan.

Leszwemmen – Wedstrijdzwemmen – Synchroonzwemmen – Waterpolo

