Betreft: vrijwilligersactiviteiten

Geacht(e) (ouder/verzorger van een) nieuw Helios lid!

Op 22 april 2010 hebben de leden van Helios ingestemd om ieder spelend lid of een ouder/verzorger
van een jeugdlid drie vrijwilligersdiensten per seizoen te laten draaien. Dit geeft een enorme impuls
aan de mogelijkheden die Helios haar leden kan bieden. Meer betrokkenheid van alle leden bij de club
zorgt ervoor dat de sfeer en de onderlinge samenhang sterk worden verbeterd.

Het geeft Helios meer mogelijkheden om de bezetting in het clubhuis te verbeteren en daardoor een
betere dienstverlening en service vanuit de kantine en de keuken te realiseren. Ook de capaciteit om
het sportpark en de accommodatie beter te beheren en te onderhouden stijgt. Verder kunnen meer
(voetbalgerelateerde) activiteiten worden georganiseerd. Kortom: Helios als voorbeeld in Deventer
hoe je met alle leden een vereniging succesvol kunt laten groeien & bloeien.

Deze wijziging in het beleid van Helios vraagt om duidelijke en zorgvuldige communicatie, afspraken
en richtlijnen. In het boekje Vrijwilligersbeleid SV Helios lees je alles over de wijze waarop Helios
de vrijwilligersactiviteiten vorm en inhoud heeft gegeven en welke verantwoordelijkheid en inzet dat
van jou vraagt.
Het boekje Vrijwilligersbeleid SV Helios is af te halen op het wedstrijdsecretariaat of te downloaden via
de website.
Nieuwe leden die zich aanmelden in de periode van 01.07 tot 31.12. zullen gaan meedraaien in
het vrijwilligersbeleid per 01.01. Bij aanmelding tussen 01.01 tot 31.06 zullen de nieuwe leden
gaan meedraaien per 01.07. De vrijwilligerscoördinator zal t.z.t. contact opnemen om te vragen
naar jouw voorkeur.
NB: Gezinnen met meer dan 2 spelende leden, worden voor maximaal 2 leden ingeroosterd. De
voorkeuren voor vrijwilligersdiensten die je aangeeft gelden dan voor beide leden.

Mocht je vragen hebben over deze brief of het vrijwilligersboekje, dan kan je die alvast per e-mail
richten aan vrijwilliger@svhelios.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Helios

