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Afdeling	 Ondersteunende	rol	 Gewicht	
Westrijdzwemmen	 Wedstrijdsecretariaat	 plus	
Westrijdzwemmen	 Ploegleider	 basis	
Westrijdzwemmen	 Coach/teambegeleider	 basis	
Westrijdzwemmen	 Official	 basis	
Westrijdzwemmen	 Official	+	 plus	
Westrijdzwemmen	 Vrijwilligerscoordinatie	 basis	
Westrijdzwemmen	 Wedstrijdzwemcommissie	 Plus	
		 		 		
Waterpolo	 W-Functionaris	ouder/verzorger	 basis	
Waterpolo	 WPC	Functionaris	 plus	
Waterpolo	 Vrijwilligerscoordinator	 basis	
Waterpolo	 Assistent	trainer	 basis	
Waterpolo	 Trainer	 plus	
Waterpolo	 Scheidsrechter	onder	de	13	 basis	
Waterpolo	 Scheidsrechter			 Plus	
		 		 		
Leszwemmen	 Kader	ABC	zwemmen			 Plus	
Leszwemmen	 Assistent	ABC	zwemmen	 Basis	
Leszwemmen	 Assistent	Zwemvaardigheid	 Basis	
Leszwemmen	 Bijhouden	vorderingskaarten	 Basis	
Leszwemmen	 Kader	zwemvaardigheid	 Plus	
Leszwemmen	 Backup	kader	bij	nood	 Basis	

Leszwemmen	
Administratie	doorstroom	nieuwe	
vorderingskaarten		 Basis	

Leszwemmen	 Secretaris		 Plus	
Leszwemmen	 Coordinator	 Plus	
Leszwemmen	 Gecertificeerd	trainer		ABC	 Plus	
		 		 		
Vereniging	 Sponsorcommissie	 basis	
Vereniging	 Bestuurslid	 basis	
Vereniging	 Lid	dagelijks	Bestuur	 plus	
Vereniging	 Ledenadminsitratie	 plus	
Vereniging	 vrijwilligerscoordinator	 basis	
activiteitencommissie	 commissielid	 plus		
 
 



 
 
 
 

vrijwilligersvacatures januari 2018 2 

Waterpolo 
 

Trainer  
Geeft minimaal 2 uur per week training. Neemt deel aan trainers vergaderingen en bijscholing. 

 

W-functionaris (ouder/verzorger) 
Er moet minimaal 6x per jaar een wedstrijd achter de tafel gezeten worden.  

 

W-coördinator  
Maakt het rooster voor de w-functionarissen, baddienst en scheidsrechters voor onder de 13.  
En houdt dit up-to-date. Regelt de cursussen voor nieuwe functionarissen en zorgt voor 
voldoende scheidsrechters voor o13. 

 

Scheidsrechter  
Afhankelijk van de hoeveelheid scheidsrechters moet men een minimaal aantal wedstrijden per 
seizoen fluiten (op dit moment 20). 

 

WPC-functionaris  
Vervult één van de volgende functies binnen de waterpolocommissie: 

● Voorzitter 
● Secretaris 
● Coördinator Jeugdzaken 

 

Scheidsrechter t/m onder de 13  
Fluit minimaal 4x per seizoen een wedstrijd van < 13 

 

Assistent trainer  
Assisteert, tenminste 12x, trainers bij het geven van trainingen aan de jeugd op een regelmatige 
basis. 

 

Vrijwilligerscoördinator  

Handhaaft het vrijwilligerssysteem en is aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen de afdeling. 
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Wedstrijdzwemmen 
 

Ploegleider  

Bij tenminste 8 wedstrijden per seizoen de zwemmers begeleiden rondom de wedstrijd (vanaf 
moment vertrek dijnselburg tot aan einde wedstrijd. Aanmelden en eventuele administratie 
(ziekmeldingen e.d.). Terugkoppeling aan hoofdtrainer over resultaten. Indien van toepassing 
terugkoppeling aan wedstrijdsecretariaat over ziekmeldingen, boetes. 

 

Coach 

Bij tenminste 8 wedstrijden per seizoen de zwemmers begeleiden rondom de wedstrijd (vanaf 
moment vertrek dijnselburg tot aan einde wedstrijd.   

 

Official  
Fungeert minimaal 5 wedstrijden per seizoen als official en draagt zorg voor behoud licentie. 
 

Official+ 
Fungeert minimaal 10 wedstrijden per seizoen als official - waarvan minimaal 1 wedstrijd bij een 
wedstrijd waar eigen familielid geen deelnemer is. Draagt zorg voor behoud licentie. 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Draagt zorg voor de inschrijving voor wedstrijden (alle handelingen in Splash, o.a. uitnodigen,  
inschrijven, herinnering versturen, verspreiden programma, afmelden, informeren ploegleider, 
verwerken uitslagen) evt. na overleg met hoofdtrainer. Neemt zitting in 
wedstrijdzwemcommissie (tenminste 1 persoon) 

 

WedstrijdZwemcommissie 
Neemt deel aan de zwemcommissie als algemeen lid en voert diverse activiteiten uit ten gunste 
van trainingen, wedstrijden en/of activiteiten van de vereniging. 
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Zwemcommissie zet de lijnen uit voor het reilen en zeilen van deze afdeling, inclusief het 
ontwikkelen van een visie en structuur. Een van de taken is: 

 Organiseren thuiswedstrijden 
 Inregelen vrijwilligers 
 Wedstrijdsecretariaat 
 Aanwijzen/aanstellen trainers 

 

Vrijwilligerscoördinator  
Handhaaft het vrijwilligerssysteem en is aanspreekpunt voor de vrijwilligers binnen de afdeling. 

 

 

Vereniging Functies 
        

Lid Dagelijks Bestuur Functionaris 
Vervult één van de volgende functies: 

● Voorzitter 
● Secretaris 
● Penningmeester 

 

Bestuurslid  
Neemt deel aan de bestuursvergaderingen als algemeen lid en voert diverse activiteiten uit ten 
gunste van de vereniging. 

 

Sponsorcommissie 
Bestaande uit minimaal 2 personen uit verschillende afdelingen. Het werven van sponsors ten 
behoeve van de Vereniging. 

 

Activiteitencommissie Lid 
Neemt deel aan de vergaderingen als algemeen lid en voert diverse activiteiten uit ten gunste 
van de activiteitencommissie. 
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Vrijwilligerscoördinator:  
Handhaaft het vrijwilligerssysteem en is aanspreekpunt voor de verschillende commissies 
inzake vrijwilligers. 

 

Ledenadministratie 

Het bijhouden en actualiseren van de aan en afmeldingen van de leden van de vereniging. 
Daarbij de leden voorzien van de benodigde informatie en de communicatie naar het bestuur en 
de penningmeester in het bijzonder. 

 

Communicatiecommissie 
Is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering ten aanzien van elke vorm van communicatie, 
zowel intern als extern. Verzorgen van de interne communicatie en communicatie vanuit de 
vereniging naar de buitenwereld. Inclusief het onderhouden van het facebook-account, 
perscontacten en het nieuws op de website. 

Ze ondersteunen de verschillende afdelingen inzake communicatie.  

 

Leszwemmen 
 

Coördinator Elementair 
Organiseert de invulling van de lessen en examens van de zwemlessen elementair. Is hiermee 
het aanspreekpunt voor de docenten en het bestuur. Draagt zorg voor een efficiënte invulling en 
coördinatie 

 

Secretaris 

Organiseert de invulling van de lessen en examens van de zwemlessen elementair. Is hiermee 
het aanspreekpunt voor de docenten en het bestuur. Draagt zorg voor een efficiënte invulling en 
coördinatie 

 

Kader ABC zwemmen:  
Geeft structureel les bij elementair, tenminste 1 avond in de week 
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Gecertificeerd trainer ABC:  
Heeft tenminste diploma 2 voor het geven van zwemles en draagt zorg voor het bijhouden van 
de certificering 

 

Assistent ABC zwemmen:  
Ondersteunt de trainers op een structurele basis 

 

Kader Zwemvaardigheid:  
Geeft structureel les, tenminste 1 avond in de week 

 

Assistent Zwemvaardigheid:  
Ondersteunt de trainers op een structurele basis. 
 


