Vrijwilligers Nieuwsbrief 03, jaargang 2021
Beste HSV Wasmeer leden, ouders en supporters,
Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van ons allemaal. Wij zijn samen lid van HSV
Wasmeer en ook samen vrijwilliger bij HSV Wasmeer. Met zijn allen moeten wij onze
vereniging draaiende houden! Het is geweldig dat er al veel leden hun vrije tijd in onze
vereniging stoppen om iedereen te kunnen laten sporten, maar deze leden redden het niet
alleen. Er zijn nu te weinig vrijwilligers die teveel taken doen. Dit betekent dat onze huidige
basis te smal is, dit kan nooit goed gaan voor de toekomst van onze vereniging.

Nieuw vrijwilligersbeleid bij HSV Wasmeer

Vrijwel iedereen doet dit naast zijn/haar
dagelijkse bezigheden waardoor overbelasting
op de loer ligt. Ook hier geldt vele handen
maken licht werk.

De enige juiste conclusie moet zijn, dat we onze huidige vrijwilligers koesteren en ontlasten
en heel veel nieuwe vrijwilligers moeten gaan zoeken. Gelukkig hebben wij twee geweldige
vrijwilligers coördinatoren gevonden die ons willen helpen met deze speurtocht.

Onze Vrijwilligerscoördinatoren stellen zich aan u voor!

Voor wie ons niet kennen, wij zijn Mariëlle Verweij en Damaris Lensink. Onze zoons
voetballen allebei in de JO10. Op maandagavond staan wij aan de poort van Wasmeer om
ervoor te zorgen dat het brengen en halen soepel verloopt. Ook vallen wij (als de kantine
open is) af en toe in bij een bardienst. De komende tijd gaan wij inventariseren welke
vrijwilligerstaken er open staan en zullen we actief mensen gaan benaderen om deze taken
op te pakken.

Alle nieuwe leden zullen bij inschrijving de vraag krijgen voor welke vrijwilligerstaak hij/zij
(of de ouder/verzorger(s)) zich willen gaan inzetten. Bij de bestaande leden gaan we dit ook
inventariseren en op basis van deze informatie kan er een beroep op je worden gedaan. We
hebben dus nieuw vrijwilligersbloed nodig om Wasmeer draaiende te houden. Er zijn
momenteel al vacatures die vragen om een snelle invulling en we willen heel graag in het
nieuwe seizoen starten met nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Met een paar vrije uurtjes
per maand kunnen we je hulp al goed gebruiken.

De volgende taken vragen om nieuwe mensen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coördinatoren van diverse leeftijdsgroepen
Scheidsrechterscoördinator
Vaste kantinemedewerkers
Medewerkers voor Commissie van Ontvangst
Assistent contributie zaken (herinneringen en betalingsafspraken)
Medewerker voor Wasmeer Events
Commissie Sportiviteit en Respect
Vertrouwenspersoon (man)
Teammanagers
coördinator G-voetbal vervoer
Websitebeheer (O.a. website beheer en nieuwsbrieven)
Sponsorcommissie & Business Club
Toernooicommissie (o.a. schoolvoetbal, 123inkt.nl toernooi, clubtoernooien)
Medewerker veldonderhoud

Heb je interesse? Stuur een mail naar vrijwilligerszaken@wasmeer.nl en we nemen snel
contact met je op.

Reminder, opzeggen lidmaatschap
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Hiervoor
moeten wij op 1 juni de nieuwe teams opgeven bij de KNVB. Dat betekent dat wij moeten
weten hoeveel spelers we volgend seizoen hebben.
Uiteraard willen we niemand kwijt als lid, maar het is voor ons wel van belang om tijdig op
de hoogte te worden gebracht van een eventuele afzegging.

De uiterste datum voor het opzeggen van je
lidmaatschap is 31 mei.
De procedure hiervoor is als volgt: via deze link
wasmeer.nl/leden/opzeggen kun je het
opzegformulier invullen en versturen naar Wasmeer.
Daarna maak je meteen via kleding@wasmeer.nl een
afspraak om je trainingspak en tas in te leveren. Pas
wanneer alle spullen zijn ingeleverd is het
lidmaatschap officieel beëindigd.
Een afmelding ná 31 mei jaagt de club op kosten en die worden doorberekend naar de
betreffende speler in de vorm van een deel van de contributie voor het seizoen 2021/2022.
Nogmaals, we gaan ervan uit dat iedereen het naar zijn zin heeft bij Wasmeer. Hopelijk zien
we jullie in augustus of september allemaal terug.
Maak HSV Wasmeer Rookvrij
In samenwerking met de GGD zijn wij een campagne begonnen om HSV Wasmeer rookvrij
te krijgen, wij beseffen dat dit nooit in een keer 100 procent lukt. Het Algemeen Bestuur
heeft besloten dat er alleen nog gerookt mag worden onder de witte tent aan de linkerkant
van ons paviljoen. Roken is op wedstrijddagen geheel verboden tot 13.30 uur, hierna mag
het ook alleen onder de witte tent. Niet roken is het goede voorbeeld voor onze jeugd! En
niet roken op een sportcomplex is natuurlijk eigenlijk helemaal het beste voorbeeld wat je
kan geven.

Nawoord
Zoals u ziet, wij richten ons ook op de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat we nieuwe
seizoen weer kunnen starten met een beetje ons oude verenigingsleven terug. Dit zou toch
weer geweldig zijn! Maar dat kan alleen met zijn allen en niet op de schouders van te
weinig mensen, daarom reken ik op jullie hulp en medewerking.
Namens HSV Wasmeer,
Hans Haselager, voorzitter

