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Deze Bijlage bij het vrijwilligersprotocol geeft een opsomming van de mogelijke 
werkzaamheden die bij Rijnmond Hoogvliet Sport uitgevoerd kunnen worden. Het 
overzicht pretendeert niet volledig te zijn en kan altijd aangevuld worden met 
door U aangegeven vrijwilligerstaken. 
 
Medewerk(st)er onderhoudsploeg  
Het in overleg met een door Rijnmond Hoogvliet Sport aangewezen 
contactpersoon werkzaamheden verrichten op het complex van Rijnmond 
Hoogvliet Sport met het doel noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen te 
verrichten. Gedacht moet worden aan kleinschalig schilderwerk, loodgieterswerk, 
timmerwerk, metselwerk en tegelwerk. De werkzaamheden kunnen in overleg 
worden verricht op doordeweekse dagen gedurende het seizoen en/of in weken 
dat het voetbal stil ligt.  
 
Medewerk(st)er schoonmaakteam 
Het in overleg met een door Rijnmond Hoogvliet Sport aangewezen 
contactpersoon in teamverband schoonmaken van kleedkamers en/of kantine 
en/of bestuurskamer. Deze werkzaamheden kunnen in overleg zowel overdag als 
op enkele avonden plaatsvinden.  
 
Medewerk(st)er in de keuken van de kantine (dagdeel) 
Het afhandelen van de bestellingen voor de keuken op zaterdag. Het gaat hierbij 
om het afbakken van patat, kroketten e.d. en het klaarmaken van de bestelde 
broodjes, tosti's etc..Incidenteel kan er op andere dagen tijdens toernooien etc. 
gewerkt moeten worden. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag in twee 
dagdelen; een ochtend- en een middagdienst.  
 
Medewerk(st)er in de bar van de kantine (dagdeel)  
Het afhandelen van de bestellingen voor bar op zaterdag en doordeweekse 
avonden. Het gaat hierbij om het schenken van koffie/thee, limonade en het 
tappen van bier. Incidenteel kan er op andere dagen tijdens toernooien etc. 
gewerkt moeten worden. 
 
Scheidsrecht(st)er jeugd  
Het fluiten van de wedstrijden bij de jeugd op zaterdag of avonden door de week. 
Op verzoek kan Rijnmond Hoogvliet Sport u een door de KNVB georganiseerde 
cursus voor scheidsrechter aanbieden.  
 
Scheidsrecht(st)er senioren  
Het fluiten van wedstrijden bij de senioren op zaterdag of op avonden door de 
week. Op verzoek kan Rijnmond Hoogvliet Sport u een door de KNVB 
georganiseerde cursus voor scheidsrechter aanbieden. 
 
Lid EHBO-team  
Het meedraaien in een poule van personen die in het bezit zijn van een EHBO-
diploma. 
Bij wedstrijden en evenementen op het Rijnmond Hoogvliet Sport terrein wordt u 
geacht aanwezig te zijn teneinde in voorkomende gevallen eerste hulp te kunnen 
bieden.  
 



Bijlage Vrijwilligersprotocol 
RIJNMOND HOOGVLIET SPORT 

 
 

Pagina 2 

 

Gastheer of gastvrouw bij wedstrijden op zaterdag (dagdeel) 
- Het namens het bestuur in de commissiekamer ontvangen van de begeleiders 

van de teams van de tegenstanders; 
- Het samen met de scheidsrechter nalopen van de ingevulde 

wedstrijdformulieren en spelerspassen; 
- Het doorgeven van binnengekomen mededelingen aan de leiders van de 

Rijnmond Hoogvliet Sport teams en/of de leiders van de tegenstanders; 
- Het opnemen van de telefoon in de commissiekamer en het afwikkelen van 

deze telefoontjes. (Hierbij moet gedacht worden aan vragen van ouders over 
vertrektijden en afgelastingen of verloren c.q. vergeten kleding e.d.); 

- Het afbellen van de bezoekende verenigingen en scheidsrechters indien de 
wedstrijden zijn afgelast. 

Gastheer of gastvrouw bij overige wedstrijden  
Idem onder gastheer of gastvrouw bij wedstrijden op zaterdag, Verder moet 
gedacht worden aan (school)voetbaltoernooien en Rijnmond Hoogvliet Sport 
jeugdtoernooien. 
 
Kleedkamersurveillant(e) op zaterdag (dagdeel) 
Het zich rond de kleedkamers en fietsenstalling ophouden ten einde corrigerend 
op te treden indien zich zaken voordoen die de normen en waarden, die Rijnmond 
Hoogvliet Sport hoog heeft staan, schade kunnen toebrengen op ons 
sportcomplex. 
Het erop toezien dat kleedkamers schoon worden achtergelaten. Het verzorgen 
van limonade/thee in de rust van de wedstrijden. Verder behoort tot de taken het 
afsluiten van de kleedkamers indien deze niet of niet meer gebruikt worden.  
 
Kleedkamersurveillant(e) op een trainingsavond  
Zie ook kleedkamersurveillant(e) op zaterdag  
 
Activiteitenorganisatie voetbalzaken jeugd (voetbaltoernooien e.d.)  
Het assisteren van de organisatiecommissie die zich bezig houdt met allerhande 
evenementen op voetbalgebied. Gedacht moet worden aan het klaar zetten van 
de doeltjes, het bijhouden van uitslaglijsten, het assisteren bij de 
geluidsinstallatie, het assisteren bij de prijsuitreiking na afloop van een toernooi 
en het opruimen van de gebruikte zaken op een evenementendag.  
 
Activiteitenorganisatie niet voetbalzaken jeugd (Sinterklaas, jeugdkamp)  
Het meebedenken van en het assisteren bij niet voetbalactiviteiten zoals het 
Sinterklaas, paaseieren zoeken, jeugdkampen e.d.. Gedacht moet worden aan het 
klaar zetten van alles wat nodig is bij het evenement, het bijhouden van 
uitslaglijsten, het assisteren bij de geluidsinstallatie, het assisteren bij de 
prijsuitreiking na afloop van een evenement en het opruimen van de gebruikte 
attributen op de dag.  
 
Administratieve ondersteuning 
Het ondersteunen van de organisatie door middel van het uitvoeren van 
administratieve werkzaamheden, zowel schriftelijk als via de computer. Denk 
hierbij aan het bijhouden en opschonen van het archief, de registratie en 
verwerking van de vrijwilligersdiensten, het verzorgen van het “poortblaadje” 
(programmaboekje bij thuiswedstrijden eerste elftal). 
 
 
Lid van een van de commissies 
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Het deelnemen aan de werkzaamheden van een van de commissies van Rijnmond 
Hoogvliet Sport. Deze commissies verzorgen een bepaald onderdeel binnen de 
organisatie. Commissies waarvoor leden zich kunnen aanmelden zijn: 
- PR commissie 
 Verzorgt alle PR van de vereniging, bijv. persberichten. 
- Sponsorcommissie 

 Werft en onderhoud contacten met alle sponsoren 
- Waarden en Normen commissie 

 Voert het Waarden en Normen beleid uit, roept leden tot de orde. 
- Vrijwilligerscommissie 
 Deelt vrijwilligers in, zorgt voor het welzijn van alle vrijwilligers 
 
Jeugdleid(st)er 
Het begeleiden van een jeugdteam van Rijnmond Hoogvliet Sport tijdens thuis- 
en uitwedstrijden. Het regelen van vervoer naar uitwedstrijden in overleg met de 
ouders.  Overleggen met wedstrijdsecretaris en coördinator over de indeling van 
het jeugdteam bij eventuele afschrijvingen.  
 
Coördinator leeftijdscategorie jeugdafdeling 
Het verzorgen van de organisatie van een leeftijdscategorie (A t/m F). Denk 
hierbij aan het indelen van de teams, indelen van leiders, het vastleggen van 
oefenwedstrijden etc.  
 
Wedstrijdsecretaris 
Het uitvoeren van alle administratieve handelingen met betrekking tot de 
wedstrijden van de teams van Rijnmond Hoogvliet Sport. Denk hierbij aan het 
voorbereiden en verwerken van de wedstrijdformulieren, het regelen van 
scheidsrechters, afhandelen van uitslagen en straffen, etc.  
 
Chauffeur bij uitwedstrijden 
Het vervoeren van spelers naar uitwedstrijden van teams van Rijnmond Hoogvliet 
Sport. Het betreft hier incidenteel vervoer en gaat NIET om het meerijden naar 
uitwedstrijden van het team van het eigen kind.  
 
 
Functie na overleg met bestuur  
 
Uiteraard zijn er altijd zaken waar een bestuur hulp bij kan gebruiken.  
Denkt u dat Rijnmond Hoogvliet Sport mogelijk van uw kwaliteiten op een 
specifiek gebied gebruik zou kunnen maken? Neem dan contact op met een van 
de (jeugd) bestuursleden. 
 
Er is altijd wel een taak bij Rijnmond Hoogvliet Sport die bij u past.  


