Vrijwilligerscoördinator Maple Leaf Cross
Wil je mee helpen aan de leukste en oudste cross van Nederland in een heel gezellig en
hecht vrijwilligers team?
De Maple Leaf Cross commissie is opzoek naar een vrijwilligerscoördinator.
Wat houdt dat allemaal in?
1. Het werven van geschikte vrijwilligers voor alle voorbereidingen en taken op de dag van
de Maple Leaf Cross zelf.
Daarvoor is het handig dat je makkelijk contacten kunt leggen en een behoorlijke cluben ledenkennis hebt.
2. Vanuit het team worden de wensen ten aanzien van de vrijwilligers aangegeven: aan jou
om daar de menselijke invulling voor te vinden. Je moet dus zelfstandig kunnen werken
en organiseren.
3. Maken en bijhouden van de lijst van de verschillende posten en de invulling daarvan.
Je moet daarvoor goed om kunnen gaan met mail, Excel en Word.
4. Verstrekken van info en tijdig reageren op vragen: zorgen dat de vrijwilligers de juiste
instructie krijgen ten aanzien van hun plaats en planning.
5. De MLC-commissie benoemt “ploegleiders” en jij zorgt ervoor dat alle vrijwilligers er op
tijd zijn en aan de juiste ploeg worden toegevoegd.
6. Op de dag zelf houdt je supervisie, helpt waar nodig, signaleert problemen en probeert
die op te lossen.
7. Eén keer per maand vergadert de MLC-commissie: daar hoor jij natuurlijk ook bij.
Wat neem je mee?
• Om te beginnen: enthousiasme. Je hebt er zin in om de handen uit de mouwen te
steken.
• Een goed humeur is altijd welkom, maar daarnaast is een flexibele instelling en
verantwoordelijkheidsgevoel noodzakelijk. Je moet soms wel een beetje kunnen
improviseren.
• We noemden het al: je moet het leuk vinden om zelfstandig te kunnen werken en
organiseren. Je bent in staat zelf initiatieven te ontplooien.
• Je laat je niet gauw uit het veld slaan. Met doorzettingsvermogen help je de dag tot een
groot feest te maken.

Reageren?
Louran van Keulen, louran2@yahoo.com

