Inzet van Vrijwilligers bij clubactiviteiten ARC
Rugby is een sport waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan: Samenwerken; elkaar steunen; iedereen heeft een taak en is
belangrijk!
Deze normen gelden niet alleen op het veld, maar ook om het veld. Mooie wedstrijden worden niet alleen door de spelers gemaakt,
maar ook door de mensen achter de bar, de scheidsrechters, staf, supporters en sponsors en door communicatie via social media en
website. Vrijwilligers zijn het fundament van onze vereniging en zorgen ervoor dat wij zo veel mogelijk mooie sportactiviteiten
kunnen laten plaatsvinden. Daarom is de norm bij ARC:

Elk lid en jeugdouder draagt zijn steentje bij. Vele handen maken licht en leuk werk. Het meehelpen bij
clubactiviteiten hoort bij het lidmaatschap
Er zijn gelukkig al veel jeugdouders en spelers die vrijwillig taken op zich nemen, als teammanager, trainer/coach of in de
verschillende commissies. Echter ARC heeft de inzet van iedereen nodig en vraagt die ook! Nieuwe leden en jeugdspelers moeten bij
registratie aangeven welke taak zij (of hun ouders) op zich willen nemen, en van leden die al langer lid zijn, verwachten wij dat zij
zich dit seizoen (opnieuw) inzetten voor de club.
Welke vrijwilligerstaken zijn er?
Het Bestuur heeft een aantal commissies ingesteld met de volgende taken:
1. BKS: Bar keuken en schoonmaak: de bardiensten en keuken tijdens trainingen en wedstrijden. De schoonmaak van de bar,
keuken en kantine. Onder deze commissie vallen ook de coördinatoren/ beheerders
2. Communicatie commissie: onderhouden van de website, nieuwsbrief ARC en de PR naar de media
3. Sponsor commissie: werven van en in contact blijven met sponsors
4. Technische Commissie: Organiseren en communiceren van alle zaken omtrent de teams/ training/wedstrijden etc..
5. Interieur, techniek en onderhoud commissie: Onderhouden en inrichten van het clubhuis, binnen en buiten
6. Feest commissie: organiseren van feesten/borrels/ seizoen afsluiting
7. Leden administratie: administreren van nieuwe leden/ mutaties etc.
Elke commissie heeft een coördinator die de taken kan verdelen onder meerdere vrijwilligers.
Welke inzet wordt er bij ARC van u verwacht?
Elke ouder van een jeugdspeler en seniorenleden verrichten een taak voor de club. U kunt hierin zelf een keuze maken welke
taak goed bij u past. Geeft u niet een voorkeur aan dan wordt u automatisch ingedeeld bij de bar en keuken:
Werkwijze: Alle teams zijn verantwoordelijk voor keuken en bardiensten tijdens de thuiswedstrijden. De BKS commissie stelt
hiervoor een schema voor een half jaar op en de teammanagers communiceren naar jeugdouders/leden wanneer zij diensten draaien.
Iedereen zonder een andere vrijwilligerstaak wordt ingedeeld! Men weet ruim van tevoren wanneer hij/zij verwacht wordt en op
welk tijdstip. Ruilen is mogelijk natuurlijk, als men dit onderling regelt. Het gaat om een aantal diensten per jaar van circa 90 minuten
per dienst per lid / jeugdouder.
Wilt u liever niet achter de bar staan, dan kunt u zich opgeven voor schoonmaken: ook een aantal dagdelen per seizoen
Beschikt u over andere talenten, dan heeft de club die ook hard nodig!
Op dit moment zijn er mensen nodig voor:
Communicatie: Opstellen en rondzenden van nieuwsbrief, schrijven van wedstrijdverslagen
Beheerders/ coördinatoren: op wedstrijd- of trainingsdagen de club openen/ sluiten, gasten verwelkomen, kassabeheer en
ondersteunen van vrijwilligers
Feest commissie: U kunt zich opgeven om feesten of een sociale activiteit te helpen organiseren , zowel voor jeugd als senioren
Rugby gerelateerd: teammanager / social manager; helpen bij rugby toernooien, scheidsrechter, linesman of trainer/coach worden
(hiervoor biedt de club de mogelijkheid tot het volgen van cursussen bij Rugby Nederland) of een van de talloze andere rugbygerelateerde taken!
Voor vrijwilligers activiteiten (anders dan bar/keuken) kunt u zich melden bij Michelle Borm, secretaris@arcrugby.nl en voor vragen
over bar- en keukendiensten kunt u zich melden bij barcommissie@arcrugby.nl
Het bestuur van ARC verwelkomt iedereen van harte en dankt u bij voorbaat voor uw inzet!

