Intekenen op vrijwilligerswerk LTC Plaswijck 2019
Datum: 5 januari 2019
Functie/taak

Omschrijving

Eenmalig/
structureel
Structureel

Gevraagde inzet

Begeleiding racket
avond

Elke maandagavond wordt voor de leden een
pasjesavond georganiseerd. We zoeken leden
die deze avond willen begeleiden in een
roulatieschema met 2 of 3 andere leden.

Ondersteuning
ledenadministratie

Wij zoeken leden die: Thuis een beschikking
hebben over een computer met
internetverbinding Enige uren de tijd hebben
om een afgebakende klus uit te voeren (bv
controleren van emailadressen), gegevens
invoeren (zoals bankrekeningnummers).
(Draaiboek is aanwezig)
Willen helpen met het versturen van de
passen eind maart

Structureel

1-2 uur/week

Open dag

Helpen met aankleding, belangstellenden
ontvangen, praatje maken en informatiefolder
bespreken/uitreiken op 10 februari

Eenmalig

1 dagdeel

4

Recreatieve
activiteiten en
toernooien

Wij zoeken leden die bereid zijn om één
activiteit te organiseren.
Je kan intekenen voor 1 van de volgende
activiteiten alleen of met z’n 2-en:

Eenmalig

voorbereiding 2 uur
en aanwezigheid op
de dag zelf, je kunt
ook zelf meedoen

1 a 2 per
activiteit

-

Glow in the dark toernooi op 25
januari
Opzet vrijmibo met tennis 1x per 2
weken op vrijdag buiten de

Aanwezig tijdens de
pasjesavond, je kan
zelf meedoen

Aantal
leden
5/6

Contactpersoon

3/4

Marjolein Leibbrandt,
secretaris@ltcplaswijck.nl

Raymond van Elswijk
raymonty1@hotmail.com

Overige
opmerkingen
Er is een whatsapp
groep met leden
die actief zijn op
pasjesavond.

1 dagdeel
Incidenteel

1 dagdeel
Eenmalig

Marjolein Leibbrandt,
secretaris@ltcplaswijck.nl

Aangeven voor
welke activiteit je
je beschikbaar
stelt.

-

-

-

-

Coördinator senior
activiteiten

competities (als het eenmaal loopt
hoef je er niet elke 2 weken bij te zijn)
Snerttoernooi 17 februari
Schaatsen in Zoetermeer op 15 maart
tussen 7 en 9 met daarna borrel op
Plaswijck
Organiseren van
Lifestyle/voedingsavond op 15 mei
a.s.
Middelbare schooltoernooi op
dinsdagmiddag 16 juli
Organiseren van een 60+ activiteit,
datum in overleg te bepalen (door de
weekse dag)
Een eigen activiteit organiseren
(datum in overleg met bestuur en
Court12)
Activiteit nog nader te bepalen op 28
juli
Activiteit nog nader te bepalen op 30
augustus
Mixed invitatie toernooi op 10
november
Eindejaarstoernooi op 15 december

Wij zoeken iemand die bereid is om de
coördinatie van de senioractiviteiten op zich te
nemen.
- Samenstellen activiteitenkalender 1x per jaar
iom het bestuur.
- Benaderen van leden die een activiteit willen
organiseren
- Uitleggen wat er gevraagd wordt van de

Structureel

Enkele uren per
maand

1

Marjolein Leibbrandt,
secretaris@ltcplaswijck.nl

organisator van de activiteit
- Publiceren van activiteiten en uitnodigingen
via de geëigende communicatiekanalen.
Begeleiding
competitie

Begeleiding op competitiedag (zie voor de data
de 2 schema’s die onderaan dit overzicht
staan)
Gaat om vrijdagavond, zaterdagmiddag,
zondagmorgen, zondagmiddag

Twee keer
per
competitie

4-6 uur

10/15

Gedurende het competitieseizoen
(april/mei/juni en september/oktober) op
zondagen*) heb je de verantwoordelijkheid
over het competitieverloop voor de
competitie.
Hij/zij krijgt de VCL cursus bij de KNLTB
aangeboden door de club.
Ontvangen van bezoekende teams, zorgen
voor goed verloop banenschema,
bemiddelend optreden bij conflicten, zorgen
voor ballenuitgifte, algemeen aanspreekpunt
gedurende de dag.
Wedstrijdleiding
toernooien (jeugd
en senioren, open
en club)

Begeleiding op toernooi dag of avond. Welkom
heten spelers. Baan toewijzen. Uitslagen
noteren en invoeren. Wijzigingen speelschema
doorvoeren. Toezicht houden op gedrag
spelers en publiek. Vragen of reglement
beantwoorden en indien nodig aanwijzingen
geven.
Open Jeugdtoernooi
Jeugd Clubkampioenschappen
Open toernooi
Clubkampioenschappen

Sanne Sijbesma (emailadres) voor Worldtour
op zondag,
Wie? voor competitie
oranje, groen en geel
Senioren:
Elize Nagtegaal

Eenmalig

Een dagdeel

10/15

Betreffende toernooileider
Cora van Staalduinen, open
jeugdtoernooi,
jeugdtoernooi@ltcplaswijck.
nl
Wie?, jeugd
clubkampioenschappen,
schalekamp@hotmail.com
Marjolein Leibbrandt
plaswijckopen@ltcplaswijck.
nl

Koen van Staalduinen,
clubkampioenschappen
Gastheer/vrouw
Senior Fit

gastvrij ontvangen deelnemers SeniorFit,
afspraken maken met pachters over lunch,
'oren en ogen' zijn (hebben de deelnemers het
naar hun zin, zijn er vragen, problemen, wat
zijn behoeftes), terugkoppeling naar
verenigingscoördinator.
Geen ervaring vereist. Voor iedereen die het
leuk vindt om buiten actief bezig te zijn en die
affiniteit heeft met de doelgroep. De Senior Fit
activiteit is een beweegaanbod voor mensen
van 60 en ouder onder professionele
begeleiding op ons eigen park. Er wordt
gewerkt met twee groepen: beginners en
gevorderden. De training duurt een uur en
bestaat uit gevarieerde oefeningen op het
gebied van coördinatie, soepelheid, kracht en
conditie.

Structureel
, als er
meerdere
zijn kan er
gerouleerd
worden

Clusters van 8
bijeenkomsten op
woensdag en vrijdag
van 11.30-13.30,
volgende cluster
start 23 januari

3/4

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

Vrijwilligerscoördin
ator

nieuwe functie, dus veel zelf vorm geven.
Richtlijnen en begeleiding eerste maanden
door de vrijwilligerscommissie.
nieuwe functie, dus veel zelf vorm geven,
samen met de vrijwilligerscommissie

Structureel

3-4 uur per week

1

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

Structureel

1-2 uur per week

2/3

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

Je bent buddy van 1 nieuw lid gedurende het
eerste halfjaar van zijn of haar lidmaatschap.
Je maakt iemand wegwijs op het park en
binnen het ledenbestand en beantwoordt
vragen waar nodig.

Naar
behoefte

1 a 2 uur per maand
gedurende een half
jaar

10

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

Lid van de
vrijwilligerscommiss
ie
Buddies voor
nieuwe leden
(senioren)

Team ‘hoe houden
we het leuk’

We zoeken leden die bereid zijn om een
dagdeel aanwezig te zijn op het park om te
kijken of alles lekker en volgens de regels op
het park verloopt.

Incidenteel

1 dagdeel

10/15

Marjolein Leibbrandt,
secretaris@ltcplaswijck.nl

De functie bestaat uit de volgende taken:
aanspreken van leden;
overleg met het barpersoneel, bij
introducées, baanverhuur
‘oren en ogen’ zijn (hebben de leden
het naar hun zin, zijn er vragen,
problemen, behoeftes)
terugkoppelen ervaringen en
observaties naar de secretaris

Ondersteuning
penningmeester

Wij zoeken leden die-: thuis de---een
beschikking hebben over een computer met
internetverbinding en enige uren de tijd
hebben om een afgebakende klus uit te
voeren zoals het verrichten van boekingen en
andere boekhoudkundige klussen (draaiboek is
aanwezig)

Incidenteel

1 dagdeel

1

Marjolein Leibbrandt,
secretaris@ltcplaswijck.nl

Onderhoudsdag

Het verrichten van onderhoudsklussen op de
onderhoudsdagen (2x per jaar),
buiten terras schoonspuiten, putten
schoonmaken, hortensia’s knippen, daken en
dakgoot schoonmaken, gedeelte sloot
uitbaggeren, talud baan 11 opschonen.

Eenmalig

Halve dag

10/15

Marjolein Leibbrandt
secretaris@ltcplaswijck.nl

Door wortelgroei worden tegels opgetild
waardoor gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan. Doel is de wortels te verwijderen

In de ideale
situatie doen we
dit met veel
vrijwilligers
gedurende een
beperkte periode
en wordt deze
functie daarna
overbodig of in
ieder geval minder
vaak nodig.

(wegzagen) en de tegels weer aan te sluiten.

Groenbrigade

Ieder jaar moeten aan het eind van het
seizoen de sloten uitgebaggerd worden.
Checken met Jeffrey
Het gaat hierbij vooral om het bijhouden van
de plantenbakken en perken, het verwijderen
van het onkruid, het snoeien van de lage
struiken.
Gedurende het seizoen moeten de
braamstruiken, onkruid en takken die door het
gaas steken en/of voorbijgangers
belemmeren, verwijderd worden.

Lid commissie
continuïteit en
onderhoud

Kennis van bouw/onderhoudszaken of bekend
in de subsidiewereld strekt tot aanbeveling,
bedoeling is in projecten te werken met
afgebakende taken en tijdsbesteding.

De Klusclub

Het komt regelmatig voor dat er op korte
termijn werkzaamheden van uiteenlopende
aard op het park uitgevoerd moeten worden;
bv het afvoeren van oude gravel met
kruiwagens.
In te vullen door Laura
Wij zijn nog steeds op zoek naar extra
vrijwilligers voor de Schoolsportvereniginglessen!
Ook dit seizoen verzorgt Plaswijck weer
tennislessen aan basisschoolkinderen uit
Schiebroek; kinderen voor wie de stap naar
sport, en vooral naar een sportvereniging, om
allerlei redenen (financieel, sociaal, cultureel)
erg groot, vaak te groot, is.

Lid jeugdcommissie
Poule SSV

Naar
beschikbaa
rheid, Je
bent vrij
om zelf je
tijdstip te
kiezen al
dan niet
samen met
de
anderen.
Per project

Eenmalig

3 tot 4 uur per week
gedurende een
afgebakende periode
van max 2/3
maanden
1 dagdeel

Structureel

woensdagmiddag

5/10

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

3/4

Marjolein Leibbrandt
secretaris@ltcplaswijck.nl

10

Marjolein Leibbrandt
secretaris@ltcplaswijck.nl

Bedoeling is om
hiervoor poule te
creëren.

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

Kom gerust een
keer kijken op
woensdagmiddag
tussen 1 en 3 om
te kijken of het
wat voor je is.
We willen graag
een poule van
vrijwilligers voor

1
4/5

Het idee is een
poule van leden
die het leuk vinden
om te tuinieren en
ism met Eveline,
bekijken wat nodig
is om te doen.

deze begeleiding
zodat je gemiddeld
1x per maand
aanwezig hoeft te
zijn.
Coördinator SSV

De coördinatie bestaat uit de volgende
activiteiten:
-

-

-

Web & App
beheerder

Structureel

3 a 4 uur per maand

1

Eveline Padberg
vc@ltcplaswijck.nl

Structureel

2/3 uur per maand

2/3

Tanja Mathijssen,
communicatie@ltcplaswijck.
nl

samenstellen jaarprogramma in
overleg met jeugdcommissie: aan
welke jeugdactiviteiten van Plaswijck
kunnen de kinderen van de SSV
meedoen?
regelen rackets voor deelnemers
samen met sponsorcommissie
indeling maken vrijwilligers
organiseren jaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst
werving vrijwilligers
overleg met coördinator SSV
Schiebroek (degene die alle sporten
binnen de SSV coördineert en contact
met ouders onderhoudt)
verwerken inschrijvingen samen met
ledenadministratie (organiseren
inschrijving wordt door coördinator
SSV Schiebroek gedaan)

Voor de website en de App van LTC Plaswijck
zijn we op zoek naar een beheerder. Als
beheerder zorg je ervoor dat de content altijd
up-to-date is, bedenk je nieuwe ideeën,
stimuleer je het gebruik etc. Ervaring met
online is niet nodig, juist ook leuk als je iets
nieuws wilt leren.

Lid van de TC

Wie helpt ons!
De technische commissie (TC) houdt zich met
de organisatie van de KNLTB voorjaars-,
najaars- en zomercompetitie en de bootcamp
bezig. De TC organiseert de inschrijvingen van
de leden, de indeling van de teams, de
inschrijving van de teams bij de KNLTB, banen
schema's, indeling van de competitieleiders
etc. Ongeveer 200 leden spelen competitie,
die zonder de TC niet plaats kan vinden.

Structureel
tijdens
competitie
s

2 uur per week

1

Elize Nagtegaal
competitie@plaswijck.nl.

Projectmat
ig

Tijdens project 2/3
uur per week

2/3

Marjolein Leibbrandt
secretariaat@ltcplaswijck.nl

We komen twee keer per jaar bijeen, vooral
voor de gezelligheid. Overige afstemming doen
we via Whatsapp groep. Als lid van de TC
vragen we je om eenmalig de VCL-training van
de KNLTB te bezoeken.
Andere handige vaardigheden zijn: handig met
computer (Excel, e-mail en Dropbox), vaardig
met reglementen en een beetje organiseren.
Wizz kids

Leden die handig zijn met systemen en tijd
hebben en het leuk vinden om alle ins en outs
van ons ledensysteem te onderzoeken en
nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Concreet voor nu: hoe zetten we een
laddercompetitie op , hoe laten we inschrijven
voor de lessen en evenementen via de
website, clubapp lopen.
Eea op projectmatige basis.

