BMX TRACK VENLO
FCC de Plakpunters
Locatie: Louisenburgweg 27, Venlo
Bestuur:
Voorzitter:
Christian Piepers
Secretaris:
Karen Theunissen
Penningmeester:
René Bongers
Website: bmxtrackvenlo.com
Tevens vindt u ons op Facebook

OUDER – KIND – SAMEN LID
Keuzeformulier 2019
Wilt u aangeven waarvoor wij uw medewerking mogen vragen als vrijwilliger?
FCC de Plakpunters is een vereniging die draait op de inzet van leden en op ouders van jeugdleden.
Wij doen dan ook een beroep op u om een bijdrage te leveren als vrijwilliger van de club. Als iedereen een
kleine bijdrage levert in de organisatie dan hoeft het voor niemand belastend te zijn! Wij verzoeken u uit
onderstaande taken minimaal één keuze voor JA. De keuzes kunnen ons aanleiding geven om contact met u
op te nemen.
e

e

Natuurlijk mag u meerdere keuzes aangeven. Zet dan achter het door u aangekruiste vak of het uw 1 , 2 of
e
3 keuze betreft. Ook indien het u niets uitmaakt, of eventueel meerdere functies zou willen c.q. kunnen
uitvoeren kunt u dit aangeven. U kunt hiervoor het laatste vak gebruiken. Ook voor andere info die van
belang is, is het laatste vak geschikt.

NAAM:
OUDER C.Q. VERZORGER VAN:
Geeft voor 2019 de volgende keuze door:

Accommodatie en onderhoud

-

-

Baanonderhoud
Technisch onderhoud

PR, communicatie,
(bijv. clubblad, contacten richting pers
Website beheer)

Vrijwilligerscommissie

-

-

Coördinator
Lid van de commissie
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Organisatie van activiteiten
(organisatie en uitvoering feesten, kamp, BBQ)

Kantine

-

Coördinator
Lid van de commissie

-

Coördinator
Bardienst

-

(tijdens training eigen zoon/dochter)

Sponsorbeleid
(zoals werving sponsoren en contacten
met sponsoren)

Begeleiding tijdens trainingen
(bijv. ondersteuner bij trainingen, hulp in PF, klaarzetten materialen, starten
Hier is geen BMX ervaring noodzakelijk)

BMX technische zaken

-

-

Geven van trainingen
Geven van clinics
Begeleiden van trainers

Baancommissaris
(bij eigen wedstrijden, clubwedstrijden maar
ook minimaal 1 externe wedstrijd per seizoen)

Jury
(bij eigen wedstrijden, clubwedstrijden maar
ook minimaal 1 externe wedstrijd per seizoen)

Fietsonderhoud
(onderhoud van fietsen, helmen en
handschoenen)

Time – out
(1 x per 3 jaar is het mogelijk om dit aan te vragen. Toekenning in overleg)

AANVULLINGEN/OPMERKINGEN:
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