
Taak Omschrijving werkzaamheden Tijdsinvestering / piek in bepaalde 
periode

Kan de taak eventueel met 
meerdere personen 

worden gedaan?

Trainer C2 Training verzorgen 1x per week 18.45u-20u op de donderdag Nee

Trainer / coach teams jeugd en 
senioren 

Trainen/coachen van een jeugdteam en/of 
senioren team. 

Gehele seizoen (juli en augustus 
niet) 

Ja

Trainer CMV Training geven aan een CMV team Gehele seizoen (juli, augustus en 
schoolvakanLes niet)

Ja

Lid technische commissie Coördinator van een jeugdgroep A of B binnen de 
TC

1x per maand 3e maandag van de 
maand vergaderen en daarnaast 
allerlei momenten, zelf in te 
plannen van gesprekken. 
Gemiddeld 1 a 2u per week zonder 
de vaste vergadering.

Nee 

VoorziSer technische commissie Aansturen technische commissie 1x per maand 3e maandag van de 
maand vergaderen en daarnaast 
allerlei momenten, zelf in te 
plannen van gesprekken. 
Gemiddeld 1 a 2u per week zonder 
de vaste vergadering.

Nee

Scheidsrechters Verschillende keren per jaar een wedstrijd fluiten 
in Tubbergen en/of elders in de regio

September t/m april Nee

PR/communicaLe Ondersteuning en aanspreekpunt voor bestuur en 
commissies op gebied van communicaLe en PR

Veelal zelf in te plannen 
werkzaamheden. Gemiddeld 1 a 2u 
per week.

Ja

Extra leden (TOP) toernooi 
organisaLe

TOPtoernooi organiseren en jeugdtoernooi begin 
seizoen (draaiboek is aanwezig). 
Meehelpen met toernooionderdeel van FesLbal 
uitzeSen. 

Piek voornamelijk begin en eind 
van het volleybalseizoen omdat 
dan de toernooien worden 
gespeeld.

Ja, twee personen erbij 
nodig



Lid CMV commissie Meedenken over CMV-beleid en -acLviteiten 
gedurende het seizoen/acLviteiten

Gehele seizoen, periodiek 
vergadering. 

Ja

Wedstrijdsecretariaat CMV Aanspreekpunt voor wedstrijdzaken CMV Gehele seizoen, periodiek 
vergadering. Veelal zelf in te 
plannen werkzaamheden 

Eventueel

Zaalwacht CMV Aanwezig zijn en zorgen dat de wedstrijden 
gespeeld kunnen worden (velden opzeSen, 
a^reken, Ljdig laten beginnen van wedstrijden, 
aanspreekpunt voor teams).  

Wekelijks op zaterdagochtend van 
8.30 uur tot 11.00 uur

Ja, dan niet wekelijks 
zaalwacht, maar te 
verdelen over meerdere 
personen

Extra leden beachcommissie Samen de haalbaarheid van beachvolleybalvelden 
en een beachvolleybalafdeling onderzoeken 

Februari – september 2018, 
periodiek overleg

Ja

Opening nieuwe sporthal i.s.m. 
andere verenigingen en SSRT. 

Er samen voor zorgen dat er een leuke opening 
komt voor de nieuwe sporthal.

Juni 2018 zal de opening plaats 
gaan vinden. Dit zal een 
piekmoment zijn. 
 

OrganisaLe gezamenlijke 
sportacLviteit (met TVC, Jolly 
Jumpers en SjuSol)

Eén keer per jaar een gezamenlijke sportacLviteit 
organiseren

Nog niet geheel duidelijk, omdat 
het een nieuwe acLviteit is.

Ja

CoördinaLe verlichte optocht Dynamo verzorgt nu de hoofdcoördinaLe, vanaf 
2018 doet Jolly Jumpers dit twee jaar en daarna 
TVC. De komende jaren dus voornamelijk 
aanspreekpunt voor en namens Dynamo (er is een 
draaiboek)

November – februari Ja, met twee personen

Organiseren droge worsten acLe Met een groep samen organiseren van de droge 
worsten acLe 

Februari tot april 2018, enkele 
keren overleg

Ja, groep bestaat uit 
meerdere personen

PromoLe volleybal AcLviteiten organiseren voor basisscholen om 
volleybal te promoten en leden te werven.

September t/m juni Ja



Hulp bij nieuwe sporthal Hand- en spandiensten verrichten bij de nieuwe 
sporthal (verhuizing, schoonmaken, meedenken 
bij inrichLng kanLne, etc.)

Maart t/m juni 2018 Ja


