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“WAT DOE JIJ VOOR DE VERENIGING?” 
 
Iedere vereniging heeft vrijwilligers nodig, ook de Schaatsvereniging Zwolle. Gelukkig zijn al veel 
leden actief voor de vereniging. Maar toch hebben we nog steeds leden en ouders van pupillen en 
junioren nodig om al de zaken voor de vereniging te kunnen volbrengen. Hierbij doen we dan ook een 
oproep “Wat doe jij voor de vereniging?” 
Hieronder sommen we een aantal taken en activiteiten op waar we vrijwilligers voor nodig hebben, 
gegroepeerd per commissie. 
 
 

1) Training & Wedstrijd commissie (voor meer info vraag Hans Brink of Marnix van Bemmel) 
a. Training & Wedstrijd commissie voorzitter 
b. Trainers en training coördinator  
c. Clubwedstrijd organisator 

 
2) Night Skate Zwolle commissie (voor meer info vraag Dana Wiersma of Adam Handelzalts) 

 
a. Commissielieden, bijvoorbeeld voor de communicatie, de financiën of de route en 

veiligheid. De commissieleden maken onderling uit wie wat doet (draaiboek ligt klaar)  
b. Verkeersregelaar of vrijwilliger tijdens de Night Skate Zwolle 
 

3)  Evenementen & Activiteiten commissie (voor meer info vraag Jeanette Vos of Jelmer van 
Vilsteren) 

a. Commissieleden (draaiboeken van evenement & activiteiten liggen klaar) 
b. Meehelpen met Stamppot buffet 
c. Meehelpen met Pupillen activiteit 
d. Meehelpen met laatste land training 
e. Meehelpen met Inzell kamp 
f. Meehelpen met Fietskamp 
g. Meehelpen met 1

ste
 gezamenlijke IJstraining 

h. Meehelpen met Halve Marathon Zwolle 
 
 

4) Sponsorcommissie (voor meer info Ronald Horstman en Nico Bakker) 
a. Commissie lid (koesteren van bestaande sponsoren en werven van nieuwe 

sponsoren) 
 

5) Schaatsclinics  
a. Schaatsclinic voor sponsoren of bedrijven organiseren 
b. Meehelpen met Clinic voor leden Westenholte natuurijs vereniging (WVF) 
c. Meehelpen bij het begeleiden van schaatsers, 10 november 2019, bij de Paul 

Venema prijs georganiseerd door de Roeivereniging Zwolle.  
 

6) Algemeen 
a. Vrijwilligers coördinator 

 
Ps: Maatschappelijke stage voor middelbare scholieren mogelijk. 
 
Graag zien wij een positieve reactie van leden en ouders van leden tegemoet. Dit mag per mail naar: 
bestuurslid1@schaatsverenigingzwolle.nl , Petra Bosman.  Met vermelding van naam en telefoonnummer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het bestuur van de Schaatsvereniging Zwolle 
 
Petra Bosman 
Bestuurslid Schaatvereniging Zwolle 
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