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Vooraf: welkom vrijwilliger bij DVOL! Mede door jouw inzet 

bouwen we onze club! 

 

Aanwezig: 

Voor de vroege dienst van de zaterdag coördinator (ZaCo); graag 07.45 uur 

aanwezig zijn. De kantine van DVOL is open zodra er leden zijn of op verzoek van 

teams. Neem de tijd om even op te starten…Soms staan er direct al mensen voor 

jouw tafel, zij kunnen best nog even wachten. 

 

Locatie 

De ZaCo neemt plaats in de kamer ‘Wedstrijdzaken’ en blijft daar op locatie. Er zijn 

drie shifts; 7.45-10.30 uur, 10.30-13.00 uur en 13.00 tot maximaal 15.30 uur. Check 

even of het grote hek (schuifhek bij veld 2) ook open is.  

 

Wedstrijdschema & standen 

Er ligt een geprint wedstrijdschema. Deze wordt de avond van te voren al geprint. Op 

dit schema vind je de ploegen, kleedkamers en velden. Er hangt een bordje centraal 

buiten met verdeling van de velden erop. Er is ook een app, maar mensen hebben 

toch vaak vragen.  

 

Ook ontvang jij de scheidsrechters. Zij hebben een aparte kleedkamer in de 

commissiekamer. Sleutel ligt in het ballenhok of in keuken (even kijken). Deze kamer 

is ook beschikbaar voor dames/ meiden die los van de heren/ jongens willen 

omkleden.  

 

Je noteert na afloop van de wedstijd ook de eindstanden op het wedstrijdschema. 

Standen doorgeven gaat ook in de app en doen de teamszelf.  

 

Kleedkamers 

Zeg en vraag iedereen de kleedkamer netjes achter te halen. Er hangen wel bordjes, 

maar een keer extra benoemen kan geen kwaad. We zijn namelijk geen bedrijf waar 

aan het eind van de dag een schoonmaakbedrijf de boel weer aan de kant brengt. Dit 

moeten we samen doen. Het is dus heel fijn als mensen rommel opruimen en ene 

bezem door de gang haalt (staan beneden). Loop af en toe even een rondje langs de 

kleedkamers. Vraag omstanders even te vegen of op te ruimen als er veel rommel, 

zand of modder ligt. Vaak is er wel iemand die even de bezem door de gang wil 

halen.  

  



Koffie voor leiders, scheidsrechters & trainers bij ZACO’s: 

De ZaCo is onze gastheer of - vrouw voor de inkomende ploegen, hun trainers en 

begeleiders. DVOL hecht aan een duurzame vriendschappelijke relatie met de clubs 

uit de buurt, dus bieden we ze altijd een kopje koffie aan. De barvrijwilliger voorziet 

jou van een kan koffie met bekertjes.  

 

Leiders en trainers (ook van externe clubs) mogen gratis koffie en thee pakken bij de 

tafel van de ZACO’s.  Leiders en trainers van DVOL krijgen tijdens de zaterdagen dat 

ze wedstrijden begeleiden gewoon altijd gratis koffie en thee. Of ze nu uit of thuis 

spelen maakt niet uit.  

 

De scheidsrechters komen vaak nadat zij een wedstrijd gefloten hebben voor 

bijvoorbeeld een tosti en AA-tje. Daar hoeven zij niet voor te betalen. Dit moet op de 

kassa aangeslagen worden onder eigen gebruik 

 

Materiaal 

Jij geeft trainers en ploegen toegang tot het materiaalhok. Het hok is beneden en is 

altijd open. Daar liggen ook de vlaggen en ballenpompjes. Er zijn 14 goals dus er 

kunnen op zaterdagmorgen minimaal 7 wedstrijden spelen. Er zijn uitklapvelden.  

De kleedkamers zijn op slot. Aan de sleutels zit een loper. Die hangen in het 

ballenhok. Wisselshirtjes liggen ook in de commissiekamer. Die kunnen alleen 

gebruikt als ze gewassen terugkomen en als de tegenstander ook een rood/wit tenue 

heeft.  

 

Bal over het hek 

Soms gaat er een bal over het hek, ga hem dan ophalen. Er is alleen een sleutel van 

het hek bij de materiaalman (Michel), dus je kunt het hek niet zelf openmaken. 

 

Reserveshirts  

Soms is een ploeg toch shirts vergeten of heeft de tegenpartij dezelfde clubkleuren. 

Er ligt een tas met reserveshirts in de commissiekamer. Die mogen geleend worden, 

maar moeten we gewassen weer teruggebracht worden.  

 

Sleutels 

Er is een sleutelkast in het materiaalhok. Daar liggen de sleutels van de 

kleedkamers. Dat zijn de sleutels met de loper. In de keuken is ook een sleutelkastje, 

voor andere zaken die je alleen in bijzondere gevallen nodig hebt (zoals het 

voorraadhok).  



Let op: diefstal kleedkamers 

Helaas worden er wel eens schoenen, tassen, jassen meegenomen. Vertel dus aan 

iedereen dat ze hun spullen meenemen of de lockers gebruiken. DVOL is niet 

aansprakelijk. Mensen moeten zelf goed op hun spullen letten. En nogmaals ook de 

kleedkamers én gangen netjes achterlaten.   

 

Vlaggen en pompen 

De hoekvlaggen en buitenspelvlaggen liggen of in het materiaalhok, scheidsrechter 

kamers, wedstrijdsecretariaat OF ze zijn al op het veld. Fluitjes moet iedereen zelf 

meenemen. Soms vragen je een bal op te pompen of even mee te kijken naar 

verdeling van goals. Daarvoor heb je wel zo’n ‘mondstukje’ nodig. Die hebben de 

trainers van DVOL aan het begin van het seizoen gekregen. Vertel iedereen altijd dat 

ze het materiaal terug brengen en opruimen. Velden leeg maken!  

Loop af en toe even een rondje langs de velden om te kijken of alles goed gaat.  

 

EHBO & ijscomponenten 

Voor een schaafwond, liggen de pleisters achter de bar. Daar is een kleine 

verbanddoos. Die is ook beneden in de gang. Er hangt een oranje EHBO doos aan 

de muur naast de bar. Gebruik die voor de serieuze incidenten, nogmaals; pleisters 

liggen achter de bar. IJselementen liggen in de vriezer. Vraag altijd of mensen de 

spullen ook weer terugbrengen.  

 

Contactpersonen: 

- Noodgevallen?! Blijf rustig. Het komt goed. Vraag het barpersoneel even om 

hulp.  

 

- Tav het voetballen zelf: DVOL heeft een TC Jeugd. Harmen is daar 

coördinator van. Tips kunnen naar tcjeugd@dvol.nl.  

 

- Verbeterpunten voor de club? Die kunnen naar de vrijwilligerscoördinator 

Marleen via vrijwilligers@dvol.nl  dan gaan we ermee aan de slag.  

 

- De kantine is van, voor en door leden. Maak er gebruik van om het clubgevoel 

te vergroten      . Goed idee of wil je een activiteit organiseren mail 

kantine@dvol.nl. 

 

Dankjewel 

Tot slot, nogmaals supertof dat je ZaCo en vrijwilliger bent, namens het bestuur van 

DVOL en al haar leden. We hopen je snel weer te zien op een zaterdagmorgen, een 

kampioensfeest of een leuke (jeugd)activiteit van DVOL! Stef de Grood, voorzitter 

bestuur DVOL, Ronnie Lamers, kantinecommissie en Harmen Broekate, TC Jeugd 

november 2022 
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