
13-01-2022 

 

TAAKOMSCHRIJVING 

CLUB VRIJWILLIGERS 

 
 
 

TAAK OMSCHRIJVING AANTAL PUNTEN 

Beheer  
van volleybalmateriaal 

 overzicht wedstrijdshirts en ballen 

 aanschaf volleybalmateriaal 

100 totaal 

Scheidsrechter coördinator  scheidsrechteraanwijzing wedstrijden 

 contactpersoon voor de vereniging naar Nevobo 

 aansturen van aspirant-scheidsrechters voor de spelre-
geltoets. 

100 totaal 

Scheidsrechter  
thuiswedstrijden 

 alle competitiespelers vanaf 16 jaar worden verplicht 
om via Volleybal Masterz de spelregeltoets af te leg-
gen.  

 zij fluiten dan t/m 3e klasse.  

 ongeveer 5 fluitbeurten  per seizoen 

15 per wedstrijd  

Scheidsrechter  
1e – en 2e klasse 

 wil je hoger fluiten, dan kan Kangeroe een Vaardig-
heidstraining organiseren. Een examen is niet nodig, 
want iedereen die de Vaardigheidstraining heeft ge-
volgd (en eerder het Spelregelbewijs heeft gehaald), 
mag fluiten in de 1e en 2e klasse.  

 een scheidsrechtercursus om hoger dan 1e kl. te mogen 
fluiten kan door Kangeroe worden geregeld.  

 ongeveer 6 fluitbeurten per seizoen in de Meet 

100 totaal 
 

Scheidsrechter  
neutraal 

 uitwedstrijden in de promotieklasse en hoger. 
(de Nevobo betaalt per wedstrijd een bedrag + reiskos-
tenvergoeding) 

 een scheidsrechter cursus kan door Kangeroe worden 
geregeld. 

100 totaal 

Scheidsrechter begeleiding  begeleiden van aspirant-scheidsrechters 100 totaal 

Scheidsrechter/Teller bij 
miniwedstrijden 

 3 zaterdagochtenden per seizoen  

 3 á 4 wedstrijden van 30 min. per ochtend 

5 per wedstrijd 

Tellen bij thuiswedstrijd  hoofdzakelijk een taak voor B- en C-jeugd 15 per wedstrijd  

Trainer  trainen van een team 

 indien mogelijk ook coachen  

100 totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

Assistent-trainer  ondersteuning bij de training 

 indien mogelijk ook coachen 

100 totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

Coach/begeleider van een 
team 

 vaste coach bij wedstrijden 100 totaal 
+ vrijwilligers vergoeding 

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


Oproepkracht  oproepkracht algemeen 

 als seniorentrainer 

 als recreantentrainer 

 als juniortrainer 

 als minitrainer 

 als coach 

15 per invalbeurt 

Bestuurslid  beleidsvorming 100 totaal 

Technische Commissie (TC)  technische zaken m.b.t. (competitie)teams 100 totaal 

Miniwerkgroep  activiteitenbegeleider 

 maken van vervoersrooster 

50 totaal 

Minivelden opbouwen  3 keer per jaar op de vrijdagavond 10 per keer 

Wedstrijdleiding bij  
CMV-wedstrijden  

 3 keer per seizoen op zaterdagochtend 

 ontvangen van teams 

 omroepen van wedstrijden 

 verwerken van de uitslagen 

35 per ochtend 

Wedstrijdsecretaris  contact met de Nevobo  

 team- en spelersopgave aan de bond doorgeven 

 opstellen van het thuisprogramma 

 regelen van (verzoeken om) wedstrijdwijzigingen 

 wedstrijdprogramma op de website en naar de Toren 

100 totaal 

Takencoördinator  werken met Sportlink module Vrijwilligers 

 invulling van zaalwacht en tellers bij wedstrijden 

100 totaal 

Ledenadministratie  werken met Sportlink module Ledenadministratie 

 verwerken van aan- en afmeldingen 

100 totaal 

Administratieve  
werkzaamheden 

 divers 

 kennis van Word en Excel 

50 totaal 

Toernooicommissie  wedstrijdleiding indelingstoernooi(en) 

 organisatie van diverse Kangeroe toernooien 
Mogelijke toernooien zijn: Starttoernooien,  
Mixtoernooi, Recreantentoernooi, Jeugdtoernooi 

100 totaal 

Activiteitencommissie  divers (bijv. jubilea, afsluitingsfeesten, jeugdkamp) 50 totaal 

Hand- en spandiensten  eenmalige acties, klussen, e.d. 

 bijv. een keer assisteren bij toernooien 

 bijv. een keer assisteren bij activiteiten 

50 totaal 

Redactie social media  contact tussen vereniging en media 50 totaal 

Redactie Nieuwsbrief  maandelijks 

 redactiewerk 

 digitale verspreiding 

100 totaal 

Grafisch ontwerpen  
voor P.R. 

 kennis van grafische programma’s 50 totaal 



13-01-2022 

Zaalwacht ondersteunen  vaste kracht voor begeleiding van de aangewezen 
zaalwacht op zaterdag in de Meet 

vrijwilligerswerk 

Wedstrijdleiding bij  
bedrijven competitie 

 op vrijdagavond om de 14 dagen in de Meet 

 ongeveer 10 keer per seizoen 

100 totaal 

 

 

 
 
 

 De verplichting tot het vervullen van een taak geldt voor competitiespelers. 
Om de taken evenredig te verdelen worden punten toegekend. Het streven is 
om per seizoen 100 punten p.p. te behalen. 
 

 Van de overige leden (of ouders) wordt het erg op prijs gesteld als zij bijdragen 
in het vervullen van taken of werkzaamheden.  
 

 Trainers zijn gevrijwaard van de taak scheidsrechter. 
 

 De punten worden toegekend, nadat een taak is vervuld.  
 

 Het bestuur behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen een competitie-
speler in te roosteren voor een taak waarvoor hij/zij zich niet heeft opgegeven.  
Te denken valt aan bijvoorbeeld fluiten en/of tellen bij wedstrijden.  
 
 

 

 

“In onze vereniging doen we het samen” 


