
Vrijwilligers gezocht! 

KAV Holland is een sportieve, leuke en gezellige vereniging.  Het is een 
vereniging die wordt gerund door vrijwilligers. Maar we hebben een 
tekort, dus zijn we hard op zoek naar versterking. 
 
Als ouder of als lid kun je een bijdrage aan de vereniging leveren die het 
beste bij je past. Dus als het niet structureel lukt, dan misschien een 
keer bij een wedstrijd of een activiteit. 
 
Er zijn veel verschillende werkzaamheden die gedaan kunnen worden; 
helpen of jureren bij wedstrijden, jeugdtrainingen geven of  hierbij 
assisteren, helpen bij het organiseren van activiteiten of helpen op de 
dag zelf. Je kunt ook bestuurslid worden of de publiciteit voor de 
vereniging regelen. Kortom, op alle fronten kan je wat voor de 
vereniging betekenen. Je hoeft hier geen ervaring bij te hebben; 
enthousiasme is veel belangrijker! 
 
Op de achterzijde van deze flyer staat een overzicht van de 
openstaande functies waar we vrijwilligers voor zoeken. Voor meer 
informatie over deze functies zie de website www.kavholland.nl 
 
Staat er iets tussen wat je aanspreekt, of kun je de vereniging op een 
andere manier helpen, laat het weten!  
Je kunt mailen naar Roel van Ree (r_v_ree@hotmail.com)  
 

      We hopen op veel enthousiaste reacties! 
 
 

KAV Holland is op zoek naar enthousiastelingen! 
(met of zonder ervaring) 

http://www.kavholland.nl/


Secretaris 
(bestuurslid) 

Een secretaris doet de verslaglegging van de vereniging en 

verwerkt alle (digitale) post. De secretaris notuleert de 

vergaderingen en houdt de opvolging van actiepunten in de gaten. 

Penningmeester 
(bestuurslid) 

Een penningmeester beheert de financiële positie van de 

vereniging, doet de betalingen en de incasso’s en maakt financiële 

verslagen zoals de begroting en het jaarverslag. 

Wedstrijd-
organisator 

Als lid van het WOC (Wedstrijd Organisatie Comité) organiseer je 

wedstrijden op de baan van KAV Holland.  

Sponsor-
coördinator 

Een sponsorcoördinator zoekt manieren om middels sponsoring 

financiële middelen te krijgen voor de vereniging. Dit kan door het 

aanspreken van potentiële sponsoren binnen en buiten de 

vereniging, maar het kan ook via andere creatieve manieren. 

Trainers Voor de jeugd (alle leeftijden) zoeken we nog (assistent)trainers. 
Wil of kan je niet structureel trainen geven, maar bijvoorbeeld 
een paar keer een specialisatietraining, dan is dit ook mogelijk. 

Juryleden Tijdens wedstrijden zijn juryleden heel belangrijk. Dit klinkt 
ingewikkeld maar is het niet. Dit betreft het helpen bij het meten, 
zorgen dat de lijsten kloppen e.d. 
Ook kun je een cursus volgen om officieel jurylid te worden. 

EHBO'er Met enige regelmaat hebben we EHBO'ers nodig om aanwezig te 
zijn bij zowel baan- als wegwedstrijden. 

Facilitair 
Medewerker 

De facilitair medewerker (lid van de Technische Commissie)regelt 

de baan- en de zaalhuur, zorgt voor bekers en medailles, beheert 

het materiaalhok en de EHBO-kisten. 

Webredacteur Een webredacteur levert met enige regelmaat teksten aan voor op 

de website en zorgt ervoor dat de informatie op de site up-to-date 

is. We zoeken m.n. iemand met kennis van de baanatletiek. 

Nieuwsbrief- 
schrijver 

Voor de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief zoeken we mensen 

die het leuk vinden om stukjes te schrijven. Het kunnen 

actualiteiten zijn maar ook rubrieken als “kennismaking met”.  

Lid Spaarnwoude-
loopcommissie 

De Spaarnwoudeloopcommissie organiseert de Spaarnwoudeloop 

(in maart) en de KAV Holland cross (in november). Meerdere leden 

met verschillende taken werken samen naar deze evenementen 

toe. 

Vrijwilliger diverse 
lopen 

Een vrijwilliger helpt ter plaatse bij de Spaarnwoudeloop en de 

KAV Holland Cross, bijv. bij de inschrijving, als parcourswacht, 

broodjessmeerder, parkeerwacht etc. 

Openstaande vrijwilligersfuncties 


