
Vrijwilligers: drijvende kracht binnen KV Wageningen                
 

Het lijkt zo gemakkelijk en vanzelfsprekend: een veld, twee palen met een korf en een bal 

en daar gaan we. Maar voor het goed reilen en zeilen van een club is zoveel meer nodig. Net als bij de 

meeste verenigingen, zijn het ook bij KV Wageningen de vrijwilligers die hiervoor zorgen. Vrijwilligers 

zijn dan ook goud waard voor de club. 

  

Naast een bijdrage aan de club, schenkt een vrijwilligersfunctie ook veel voldoening en plezier en leer 

je nieuwe mensen kennen. Veel leden zijn actief als vrijwilliger. Ook ouders van jeugdleden zijn actief, 

soms gekoppeld aan het team van hun kind (vervoer, bardienst of teamouder), maar soms ook breder. 

Als club zijn we heel blij met alle vrijwilligers, omdat we weten dat we er nooit teveel van zullen hebben. 

  

Wat we ook weten is dat niet iedereen goed op de hoogte is van de structuur van onze vereniging en 

welke functies en taken er zoal zijn. Bovendien hebben wij, omgekeerd, onvoldoende zicht op de  

specifieke kwaliteiten en interesses van (de ouders van) onze leden. Daarom volgt hieronder een kort 

overzicht van functies en taken binnen onze club. Op de website is het overzicht (in het kort) ook terug 

te vinden: kvwageningen.nl > organisatie > overzicht. 
 

Heb je zin om deel uit te maken van het kloppend hart van onze vereniging? Van harte welkom!  

Kijk wat het best bij jou past en wie je hiervoor het best kunt benaderen. 

Hieronder lichten we verschillende functies/taken uit, maar er is altijd nog meer te doen    

 

 

 

Beheer accommodatie 
Verantwoordelijk bestuurslid: Carlo van Tricht (penningmeester@kvwageningen.nl) 
 

- Onderhoud en schoonmaak 

Zowel de sporthal, de kantine als het buitenterrein worden wekelijks onderhouden. Dit gebeurt op een 

doordeweekse dag met een enthousiaste groep mensen.  

- Toezicht 

Daarnaast is er altijd behoefte aan toezicht tijdens het gebruik van al onze faciliteiten, zowel doorde-

weeks als in het weekend. 

- Veiligheid | Techniek| BHV 

Ook dit zijn belangrijke dingen die onder deze tak vallen en waar altijd extra inzet gebruikt kan worden. 

- Externe verhuur 

Hier liggen altijd genoeg uitdagingen qua planning, contacten en ondersteuning. 

 

 
 

 



Clubhuis  
Verantwoordelijk bestuurslid: Carlo van Tricht (penningmeester@kvwageningen.nl) 
 

- Altijd al graag gastheer of gastvrouw willen zijn? Dat kan.  

- Bardienst of helpen in de keuken is ook een onderdeel. Op sommige dagen/ avonden zorgt dit voor 

veel hectiek, maar ook heel veel lol.  

- De planning maken voor dit grote team is altijd een leuke uitdaging. Dus als je van plannen en orga-

niseren houdt, meld je dan.   

 

 

Technische zaken  
Verantwoordelijk bestuurslid: Jan Willem van Nieuwenhuijsen (technischezaken@kvwageningen.nl) 

 

- Trainers/coaches 

Een keur aan teams draait op allerlei niveaus mee in de korfbalcompetitie. Voor al deze teams hebben 

we trainers, begeleiders en coaches nodig. Heb je ambitie om een team onder je hoede te nemen? In 

overleg met de (jeugd-)technische commissie (J)TC is er vast een team te vinden waar jij deze ambitie 

waar kunt maken.  

- Trainersbegeleiders  

Omdat we de kwaliteit van onze jeugdopleiding hoog in het vaandel hebben en het ambitieniveau 

groot is willen we de juiste begeleiden voor onze (jonge) jeugdtrainers. Dus als je blij wordt om jonge 

trainers te laten groeien is dit een geschikte taak.  

- Teamouder 

Voel je er meer voor om organisatorisch aan de slag te gaan bij een team, meld je dan aan als  

teamouder. 

- Scouting 

Ben je zo verzot op het korfbalspelletje dat je regelmatig bij andere verenigingen een kijkje neemt, dan 

kun je wellicht van waarde zijn in het scoutingteam van onze club.  

- Meedenken en uitvoeren 

Een vernieuwd jeugdopleidingsplan maakt onderdeel uit van onze visie/ missie. Wil je eraan bijdragen 

om hier een succes van te maken, laat van je horen.  

 

 

Arbitrage  

Verantwoordelijk bestuurslid:  Lammert Bastiaans (wedstrijdsecretariaat@kvwageningen.nl) 

 

- Scheidsrechter 
Alle wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters. Na een korte opleiding ben je gerechtigd om 

jeugdwedstrijden te fluiten. Heb je meer ambitie, dan kun je met ondersteuning van de club cursussen 

volgen die dit mogelijk maken. 



- Begeleiding en beoordeling 

Heb je in het verleden wedstrijden gefloten, maar doe je dit nu niet meer, dan kun je wellicht een rol 

spelen bij de begeleiding van pas-beginnende scheidsrechters, of de beoordeling van gevorderde 

scheidsrechters.  

- Jurytafel 

Bij het zaalkorfbal op het hoogste niveau wordt er gewerkt met een jurytafel. De jurytafel is het  

verlengstuk van het arbitrale duo en houdt de wissels, de stand, de tijd en de schotklok bij. 

- Ontvangst  

Daarnaast zoeken we mensen die houden van gastvrijheid, voor de ontvangst van scheidsrechters die 

van buitenaf komen. Je geeft ze een warm welkom, ontvangt ze met een kopje koffie en wijst ze de 

kleedruimte en het veld waarop de wedstrijd gehouden wordt.  

 

 

Nevenactiviteiten  

Verantwoordelijk bestuurslid:  Martijn van Laar (jeugdzaken@kvwageningen.nl) 

 

- Nevenactiviteiten 

Naast korfbal worden er op de club allerlei andere activiteiten georganiseerd, zowel voor de jeugd als 

voor de overige leden. Creatieve geesten kunnen hier hun hart ophalen en de vereniging verrassen 

met originele activiteiten. Befaamd zijn de jeugdkampen die in de zomervakantie worden georgani-

seerd en de jaarlijs terugkerende playbackshow. 

 

 

Communicatie 

Verantwoordelijk bestuurslid:  Wendy van Roest-van Aken (voorzitter@kvwageningen.nl) 

 

- Pers/social media 
Als vereniging willen we graag aan de buitenwacht laten zien wat er bij KV Wageningen zoal gebeurt. 

Daarvoor hebben we ons team Communicatie. Deze groep voedt onze sociale media, schrijft voor de 

nieuwsbrief/ website en krant en zorgt ervoor dat onze website van deze tijd blijft. 

- Wedstrijdopnames/ mediateam 
Ons mediateam zorgt voor professionele uitzending/ livestreams van de wedstrijden van onze hoogste 

teams. Hier liggen nog mooie plannen om dit verder te professionaliseren. Dus ben jij technisch inge-

steld en/ of creatief met foto/ video, dan kunnen we jouw inzet hier zeker gebruiken. 

- Lief & Leed 

Dit kleine team geeft namens KV Wageningen graag aandacht aan bijzondere gebeurtenissen binnen 

onze vereniging. Zowel bij leuke als verdrietige zaken laten zij van zich horen.   

 

 

 



Fondsenwerving  

Verantwoordelijk bestuurslid:  Carlo van Tricht (penningmeester@kvwageningen.nl) 
 

- Loterijen 

Ook bij KV Wageningen hebben we fondsen nodig om de club financieel gezond te houden. Daarvoor 

doen we o.a. mee aan de Vriendenloterij en de Grote Clubactie. Voor publiciteit en afhandelingen van 

deze acties is hulp van harte welkom.  

- Financiële acties 

Daarnaast zijn we ook in voor nieuw op te zetten acties, zoals recentelijk een potgrond/bloembollen 

actie in samenwerking met de Welkoop. Nieuwe ideeën en hulp bij uitvoering en organisatie zijn wel-

kom.  

- Webshop 

Ook is recent een begin gemaakt met de opzet van een webshop. Ook hier is nog volop ruimte als je 

leuke ideeën hebt om van de webshop een succes te maken.   

 

 

 Algemene zaken  
Verantwoordelijk bestuurslid:  Jesse Ruijsch (algemenezaken@kvwageningen.nl) 

 

- Ledenwerving 

We willen natuurlijk dat al onze bestaande leden het naar hun zin hebben, maar ook verwelkomen we 

altijd graag nieuwe leden. Bij de jeugd doen we dit door bijvoorbeeld het organiseren van onze alom 

bekende Schiet-maar-raak trainingen en daarnaast jaarlijks het schoolkorfbaltoernooi. Maar er liggen 

nog veel meer mooie plannen. Meld je aan als dit je aanspreekt. 

- ICT/ Sportlink  

Omdat veel zaken een digitale component hebben, kunnen we mensen met ICT-kennis altijd 

gebruiken om op verschillende plaatsen ondersteuning te bieden. 
 

 

Sponsorcommissie  
Verantwoordelijk bestuurslid:  Wendy van Roest-van Aken (voorzitter@kvwageningen.nl) 

 

- Werven en onderhouden:  

Sponsorgelden zijn voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Het is dan ook een  

belangrijke taak om onze huidige sponsoren te behouden. Daarnaast willen we natuurlijk altijd meer 

sponsoren werven (klein of groot). Dus vind jij het leuk om nieuwe contacten leggen en bestaande te 

onderhouden, dan ben je hier op je plek.   


