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BEN JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

Beste Kikkerlid,

De organisatie van de club heeft jou nodig, want de club, dat zĳ n wĳ  met z’n allen! 

Wĳ  willen het clubhuis en ons mooie park graag verzorgd houden, maar dit kan niet zonder de hulp van jullie, onze 
leden.

Vrĳ willigerswerk is niet alleen leuk en gezellig en je bouwt er ook een sociaal- en zakelĳ k netwerk mee op; het is 
leerzaam en nuttig. Sommige werkzaamheden komen elke maand terug, maar ook zĳ n er werkzaamheden die maar 
2x per jaar gedaan hoeven te worden, of alleen af en toe. 

Vind je het leuk om lekker buiten bezig te zĳ n? Dat kan. Maar misschien wil je liever ons clubhuis mooi houden? Daar 
gebruiken we graag jouw hulp bĳ . Als communicatie jou ligt, dan kunnen wĳ  je hulp ook hier goed bĳ  gebruiken, 
zoals bĳ voorbeeld de communicatie via Facebook, de clubapp en de website. Ben jĳ  een echte netwerker? Dan is het 
onderhouden van of het opdoen van nieuwe contacten met sponsoren misschien juist wel iets voor jou! Een event 
organiseren in teamverband? Heel erg leuk! Interesse op het fi nanciële vlak? Heel fi jn, ook de kascontrole moet 
jaarlĳ ks gedaan worden.

Je ziet het. Mogelĳ kheden genoeg en zo hebben we nog veel meer aandachtsgebieden. Soms zĳ n er éénmalige 
werkzaamheden, extra leuk om dit op te pakken met je team of vrienden. 

Aarzel je nog of wil je nadere informatie? Stuur een mail naar vrĳ willigers@tcdekikkers.nl en vergeet niet je 
telefoonnummer te vermelden. Wĳ  nemen z.s.m. contact met je op. Samen bekĳ ken we wat je wilt en 
kunt doen.

In februari organiseren wĳ  daarnaast een speciale (mid)dag, onder het genot van een hapje en een drankje, waarbĳ  
je allerlei vragen kunt stellen over het vrĳ willigerswerk.

Ter volledigheid is er een lĳ st van aandachtsgebieden op onze website gepubliceerd onder het hoofdstuk 
‘Vrĳ willigers’. 

Ons prachtige Tennispark T.C. de Kikkers is van ons allemaal, wĳ  kunnen niet zonder de hulp van onze leden! 
De club, dat zĳ n wĳ  met z’n allen!

Met vriendelĳ ke groet,

namens Besturen T.C. De Kikkers en Stichting Indoortennis De Kikkers (ook vrĳ willigers)

De club, dat zijn wij met z’n allen!


