
Beste leden en ouders/verzorgers,

Wij van de jeugdcommissie afdeling voetbal zijn op zoek naar vrijwilligers. Onze club bestaat al 51 
jaar uit enthousiaste vrijwilligers, die wij erg dankbaar zijn. Omdat wij als zo’n club nog lang willen 
blijven bestaan, vragen wij om uw/jouw hulp! Door middel van de bijgevoegde enquête hopen wij 
dit na te streven. U kunt deze enquête  zovaak uitprinten als u wilt voor familie, vrienden, kennis-
sen enzovoort.  

Een gedeelte van uw/jouw tijd is voor ons al een groot gebaar!

Dit jaar hebben wij, speciaal voor de afdeling jeugdvoetbal, een activiteitencommissie opger-
icht. Wij willen dat de spelers van de jeugd meer kans krijgen om hun stem/idee te laten horen! 
Daarom hebben wij uit ieder team een speler gevraagd. Deze speler is voor aankomend seizoen 
het aanspreekpunt van zijn/haar team. Ideëen uit het team worden aan deze speler vertelt, zodat 
deze speler zorgt er dan voor dat dit bij ons terecht komt!  
U kunt deze enquete inleveren bij een van de aanspreekpunten (zie pagina 3) of bij iemand van 
de jeugdvoetbalacttiviteitencommissie. 

Met de tips en ideeën die binnen komen, gaan we met z’n alle aan de slag. 

Met z’n allen vergroten we het plezier van onze voetballende jeugd!

Voor vragen, opmerkingen en meer informatie hierover kunt u/jij mailen naar:

jeugdactiviteiten.svl@hotmail.com

Met sportieve groeten,

De jeugdvoetbalactiviteitencommissie

Co van Hazendonk
Corienne Merkens 
Joëlle van Leeuwen
Ron van Leeuwen



Naam (m/v)
Geboortedatum
Email
Tel.
06- 

Kruis aan wat op u/jouw van toepassing is: 

Zelf spelend lid    
o MA1
o B
o C
o MC1

Wat ik graag voor mijn club wil betekenen: 

o Fluiten bij de jeugdwedstrijden, scheidsrechter
o Schoonmaakdienst kantine,  eenmaal per 6 á 8 weken op maandagavond
o Gastvrouw/heer op zaterdagochtend vanaf 8:30 uur – jeugdteams ontvangen 
o Helpen bij jeugdvoetbalactiviteiten
o Redactie clubblad
o Helpen bij techniektrainen om de week op woensdagavond
o Training geven aan jeugdteam
o Ik wil met mijn BHV/EHBO diploma op zaterdag aanwezig zijn

Kantinedienst/bardienst: 
 o Zaterdagochtend van 8:00 uur tot 9:30 uur 
 o Zaterdagochtend na 9:30 uur
 o Zaterdagmiddag 
 o Zaterdagavond
 o Doordeweekse wedstrijd/trainings- avonden van de jeugd

Bestuursfunctie:
 o Voorzitter 
 o Junioren coördinator
 o Algemeen bestuurslid

o Anders:

o Al actief als vrijwilliger
o Geen behoefte om vrijwilligers werk te doen

Hoeveel tijd wilt u/jij vrijmaken voor het vrijwilligerswerk van SVL? (Zoals u/je weet, alle kleine 
beetjes helpen! Eens in het jaar? Eens in de week? Een uur in de maand? Etc.)

Ouder/Verzorger 
o MA1
o B
o C
o MC1
o D
o E 1,2
o F 1,2

Wij bedanken u voor het invullen van deze enquête! 

Ter informatie voor de ouders/verzorgens en spelers van de jeugdelftallen, de aanspreekpunten 
van de jeugdteams: 

MA1   Joëlle van Leeuwen

B1  Jordy van Hazendonk

C1  Edo van Rossum

MC1  Sanne van Grootveld
 
D1  Kars Roeterd

E1  Thijs Aalbertsen

E2  Elroy Smit

F1   Gabi van der Woerdt Castillo

F2   Niek van Leeuwen

Samen maken wij onze club!


