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TAAKOMSCHRIJVING 

CLUB VRIJWILLIGERS 

 
 
 
 

 taak omschrijving punten 

1. Scheidsrechter vereniging  thuiswedstrijden  
Alle competitiespelers vanaf 16 jaar worden verplicht om 
via Volleybal Masterz de spelregeltoets af te leggen.  

15 pnt per wedstrijd  
 

2. Scheidsrechter neutraal  uitwedstrijden 
(de Nevobo betaalt per wedstrijd een bedrag + reiskos-
tenvergoeding) 

20 pnt per wedstrijd 
(ongeveer 6x)  

3. Scheidsrechter  
miniwedstrijden 

 3 zaterdagochtenden per seizoen  5 pnt per wedstrijd 
ong. 4 wedst. per ochtend 

4. Scheidsrechter coördinator  scheidsrechteraanwijzing wedstrijden 

 contactpersoon voor de vereniging naar Nevobo 

 aansturen van aspirant-scheidsrechters voor de spelre-
geltoets. 

100 pnt totaal 

5. Scheidsrechter begeleiding  begeleiden van aspirant-scheidsrechters 50 pnt totaal 

6. Tellen bij thuiswedstrijd  15 minuten van te voren aanwezig 

 hoofdzakelijk een taak voor B-en C-jeugd 

13 pnt per wedstrijd  
 

7. DWF live tellen   15 minuten van te voren aanwezig 

 coaches de spelersnamen laten invullen, check door 
scheidsrechter en live de puntentelling bijhouden 

13 pnt per wedstrijd 
 

8. Manager  regelen van zaken rondom een seniorenteam 100 pnt totaal 

9. Trainen van een team  trainen 

 coachen (bij verhindering zorgen voor vervanging) 

100 pnt totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

10. Actiecommissie  2 acties per jaar organiseren 50 pnt totaal 

11. Feestcommissie  organiseert eens per twee jaar een verenigingsfeest. 50 pnt totaal 

12. Toernooicommissie  organiseert eventueel een starttoernooi in samen-
spraak met de teams 

 organiseert het mixtoernooi 

 organiseert het recreantentoernooi 

 organiseert het jeugdtoernooi 

 wedstrijdleiding indelingstoernooi(en) 

100 pnt totaal 

  

https://www.volleybalmasterz.nl/wat-is-masterz/


13. Poule  oproepkracht algemeen 

 0proepkracht seniorentrainer 

 oproepkracht mini- of juniortrainer 

 oproepkracht coach 

15 pnt. per invalbeurt 

14. Nieuwsbrief en PR  maandelijks 

 redactiewerk 

 digitale verspreiding 

100 pnt totaal 

15. Media  contact tussen vereniging en media. 100 pnt totaal 

16. Minivelden opbouwen  3 keer per jaar op de vrijdagavond 10 pnt per keer 

17. Miniwedstrijdleiding   3 keer per seizoen op zaterdagochtend 25 pnt per ochtend 

18. Miniwerkgroep  activiteitenbegeleider 50 pnt totaal 

19. Vrijwilligerscoördinator  invulling van taken 100 pnt totaal 

20. Fotograaf  met regelmaat vastleggen van wedstrijdenmomenten 

 maken van teamfoto’s 

 doorsturen naar webmaster en Kangeroe verslaggever 

100 pnt totaal 

21. Kangeroe bedrijven  
competitie 

 wedstrijdleiding op vrijdagavond om de 14 dagen 100 pnt totaal  

22. Zaal-/bardienst  wordt per team bij toerbeurt aangewezen.  
De zaalwacht wordt op de betreffende speeldag ook 
ingeroosterd voor bardienst. 

geen pnt 

 
 
 

 Het bestuur behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen een lid 
in te roosteren voor een taak waarvoor hij/zij zich niet heeft ingeschre-
ven. Te denken valt aan bijvoorbeeld vlaggen en tellen bij wedstrijden.  
 

 De punten worden toegekend, nadat een taak is vervuld. 
 

 

 

“In onze vereniging doen we het samen” 


