Vrijwilligerstaken
De vrijwilligerstaken die binnen onze vereniging gedaan moeten worden hebben we hier op een rij
gezet. Achter elke taak staat tussen haakjes hoeveel uur deze taak per keer in beslag neemt.
De taken zijn grofweg te verdelen in 3 categorieën:
1. Bardiensten.
2. Technische zaken, zoals het coachen van jeugd en organiseren van een activiteit.
3. Schoonmaak.

Bardiensten
• Bardienst (2)
Elke maandag-, dinsdag- en vrijdagavond (wanneer er geen competitie gespeeld wordt) staat er een
bardienst in het rooster.
Maandagavond
Dinsdagavond
Vrijdagavond

20.15 – 22.15
19.45 – 21.45
21.45 – 23.45
19.30 – 21.30
21.30 – 23.30

• Bardienst toernooi intern (3)
Het verzorgen van de bardienst tijdens de interne toernooien die in de zaal van TTZ georganiseerd
worden.
Zaterdag 26 mei: CK jeugd
Zaterdag 2 juni: CK senioren
Zaterdag 2 juni: Slotfeest

09.00 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 23.00 (blokken van 2 uur)

Op momenten dat er competitie gespeeld wordt is er uiteraard ook bardienst. Daar zetten wij meer
ervaren leden voor in. Wil je ook in deze poule meedraaien dan kun je dit melden bij Charlotte
Appels (0652563644).

Technische zaken
• Coachen/begeleiden jeugd (6)
De jeugdleden spelen een aantal jeugdtoernooien gedurende het seizoen. Wij vragen, afhankelijk van
het aantal deelnemers, een aantal coaches mee om de jeugd te begeleiden bij hun wedstrijden.
Zaterdag 17 februari: Ranglijst Soest
Zondag 18 februari: B-ranglijst Soest
Zaterdag 28 april: NK B jeugd

08.00 – 15.00
08.00 – 15.00
08.00 – 15.00

• Zaalwacht tijdens jeugdcompetitie (4)
Tijdens thuiswedstrijden van de jeugdteams zorg de zaalwacht ervoor dat alles in goede banen wordt
geleidt. Aanwezig zijn in zaal voor vragen, problemen etc. Ook het ontvangen van de uitspelende
teams en het aanbieden van een kop koffie/thee hoort bij deze taak .

• Organisatie niet-tafeltennis activiteit (2)
Een aantal keer per jaar organiseert TTZ een activiteit waar geen tafeltennisbatje voor nodig is, maar
die wel voor onze leden wordt georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan klaverjassen, sjoelen of de
slotavond. Taak van de organisator is het verzorgen van de inschrijving middels mail en
inschrijfformulier en de organisatie van de activiteit op de avond zelf.
Paasklaverjassen
Slotavond

Zaterdag 31 maart
Zaterdag 2 juni

• Organisatie toernooi intern (6)
Er worden gedurende het seizoen een aantal interne toernooien georganiseerd. Voor het komende
seizoen zijn dat in ieder geval de clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren. Wij zoeken
hiervoor een organisator die de inschrijving verzorgt en de speelschema’s op de dag zelf maakt.
Vooraf opzetten van het toernooi, indeling en toernooischema maken
Clubkampioenschappen jeugd
Clubkampioenschappen senioren

Zaterdag 26 mei
Zaterdag 2 juni

• Organisatie toernooi extern (6) Is al ingedeeld en staat niet in het rooster.
Naast tafeltennistoernooitjes voor onze eigen (jeugd)leden organiseert TTZ ook externe toernooien.
Zo is er het jaarlijkse Diederik Steunenberg toernooi en ook het Nederlands Kampioenschap.

Schoonmaak
Er is een aantal schoonmaaktaken dat gedaan moeten worden om onze zaal schoon en op orde te
houden. Deze taken komen allen periodiek terug in het rooster. De meeste taken moeten eens in de
4 weken uitgevoerd worden. Voor bijna alle schoonmaaktaken staat een hele week ingepland in het
rooster op vrijwilligerstekort. Dat betekent dat je zelf de keuze hebt wanneer je deze taak uitvoert in
de ingeplande week. Het heeft wel de voorkeur om de taak op een doordeweekse avond te doen, de
zaal van TTZ is elke avond namelijk open. Voor exacte tijden kan je kijken op het zaalschema dat op
tafeltenniszwolle.nl te vinden is. Wanneer dit niet mogelijk is neem dan contact op met de
vrijwilligers coördinator.
• Glazen op de bar (1)
Afwassen van de glazen in de kantine. Om de 4 weken.
• Hulp Sander donderdagavond (1)
Elke donderdagavond maakt Sander Blok de vloer van de zaal schoon en doet hij een aantal kleinere
taken binnen ons clubgebouw. Daar kan hij wel wat hulp bij gebruiken. Daarom vragen we elke week
een vrijwilliger die Sander komt helpen bij zijn taken.
Elke donderdagavond
21.00 – 22.00
• Keukenapparatuur (2)
Frituur, fornuis, aanrecht, magnetrons tosti-ijzer, koffiemachine schoonmaken.
Belangrijkste taak is het schoonmaken van de frituur. Oude olie in de flacons vullen, frituur grondig
schoonmaken en nieuwe olie erin. Nieuw frituurvet vind je in de voorraad schappen in de keuken.
Ook een nieuwe handdoek onder de frituurbakken leggen hoort bij deze taak. De oude handdoeken
mogen in de wasmand.

Deze taak staat elke 4 weken in het rooster. De taak doe je met z’n tweeën, dus gezamenlijk
inschrijven voor deze taak is mogelijk. Anders moet er met de tweede persoon worden afgestemd
wanneer jullie deze taak gaan uitvoeren.
• Oud papier en oud vet afvoeren (1)
Voor deze taak wordt verwacht dat je de doos met oud papier, die staat onder het tassenrek in de
kantine, wegbrengt naar één van de verzamelpunten in Zwolle. De dichtstbijzijnde is bij de
kringloopwinkel op de Veerallee. Daarnaast vragen wij je om het oude vet van de frituur weg te
brengen naar een daarvoor bestemde gele container, die vind je bij een aantal supermarkten. Het
oude vet zit in de frituurvet flacons die op het aanrecht onder de magnetron worden verzameld.
Deze taak staat elke 4 weken in het rooster, de week na het schoonmaken van de keukenapparatuur,
zodat het oude vet snel afgevoerd wordt uit de keuken.
• Ruiten kantine (1)
De ruiten tussen de kantine en de speelzaal moeten eens in de zoveel tijd worden schoongemaakt.
Deze taak staat 2 keer per half jaar in het rooster.
• Tafeltennistafels (1)
De tafeltennistafels worden snel vettig , daarom is het belangrijk dat de tafels regelmatig
schoongemaakt worden. Gebruik voor het schoonmaken van de tafels alleen warm/lauw water en
een schoonmaakdoek. Er mag voor het schoonmaken van de tafels geen schoonmaakmiddel gebuikt
worden.
Deze taak staat elke 4 weken in het rooster.
• Wassen Handdoeken/theedoeken (1) Taak is al ingedeeld en staat niet in het rooster.
Wekelijks de was van de keuken doen.
• Groenonderhoud voorkant pand (1)
De voorkant van onze speelzaal aan de Albert Cuypstraat willen wij zo netjes mogelijk houden. Dat
betekent dat we een aantal keer in het jaar het onkruid op het stoepje voor ons pand gaan wieden.
Voor deze taak staat een hele week ingepland. Dat betekent dat je zelf het tijdstip kan bepalen in
deze week waarop je de taak uitvoert. Deze taak is 1 uur werk.
Week 16
Week 20
Week 24

16 april - 22 april
14 mei – 20 mei
11 juni – 17 juni

