SC Botlek
SC Botlek is in
1966 opgericht en
heeft altijd op het
huidige complex
gespeeld.

SC Botlek speelt
op sportpark “De
Brug” en heeft 3
grasvelden en 1
kunstgrasveld.

Vacatures voor
vrijwilligers
Zoals de meesten van
jullie ongetwijfeld weten,
heeft Botlek sinds kort een
nieuw bestuur. Een club
besturen valt of staat
echter bij een goed
gevulde groep van
vrijwilligers die meehelpt
de club draaiende te
houden.
Om ervoor te zorgen dat
het nieuwe bestuur vlot
van start kan, zijn we op
zoek naar enthousiaste
leden en/of (groot-)
ouders van leden die zich

voor de club willen gaan
inzetten. Hoewel het soms
misschien zo lijkt, is het
geen vanzelfsprekendheid
dat er iedere zaterdag
weer scheidsrechters zijn,
de koffie en thee klaar
staan als je binnenkomt,
een gezellig
Sinterklaasfeest wordt
georganiseerd, sponsors
voor de club worden
gezocht en behouden en
ga zo maar even door.
De leden die zich daar
momenteel al mee bezig-

SC Botlek heeft een
nieuw bestuur. Voor
het vrijwilligersbeleid
is Elles den Boer het
aanspreekpunt.
Zij is te bereiken via:
secretaris@scbotlek.nl

Geery Kramp zal zich
gaan inzetten als
coördinator van de
vrijwilligers.

Gastheer/gastvrouw op zaterdag
Als gastheer of gastvrouw
beman je op zaterdag de
commissiekamer. Vaak
samen met iemand
anders ontvang je de
bezoekende teams en
maak je hen wegwijs op
onze club. Je wijst ze de
kleedkamers en vertelt op
welk veld ze spelen.
Vooral ’s ochtends kan het
spitsuur zijn met vele
jeugdteams, in de middag
wordt het vaak wat
rustiger.
Als je niet zo snel in
paniek raakt en je houdt
wel van wat drukte en

omgaan met mensen, dan
is dit misschien echt iets
voor jou. Uiteraard hoef je
niet meteen de hele
zaterdag in de
commissiekamer te zitten.
Een deel van de dag
(bijvoorbeeld alleen de
ochtend) kan ook,
eventueel met iemand
anders. Alle hulp is
welkom.
Wil je je aanmelden of wil
je liever eerst eens een
paar uurtjes meelopen?,
Neem dan contact op met
Elles den Boer via
secretaris@scbotlek.nl

houden, zoeken dan ook
enthousiaste nieuwe
collega-vrijwilligers.
Onderstaand een
overzicht van de
“vacatures” binnen de
club. Zit er iets voor je bij,
neem dan zo spoedig
mogelijk contact op. We
kijken uit naar jullie
reacties! Laten we er
samen iets moois van
maken!

Scheidsrechters (m/v)
Zonder scheidsrechters
geen wedstrijd! Elke
zaterdag worden er bij
Botlek tientallen
wedstrijden gespeeld.
Deze hebben allemaal
een scheidsrechter nodig.

Ook de beste scheidsrechters
zijn ooit begonnen met het
fluiten van jeugdwedstrijden”

Als wedstrijdleider (want dat
ben je) help je om de teams
een wedstrijd te kunnen laten
spelen.
Het geeft een kick als je
een wedstrijd leidt. En het
is helemaal niet zo
moeilijk. Als je het eens
wilt proberen dan ben je
van harte welkom. Een
scheidsrechtercursus is
echt niet direct nodig. Als
je het vaker doet kan dat

wel een hulpmiddel zijn.
Botlek helpt je daarbij.
Maar om te beginnen is dat
niet nodig. Wel moet je
natuurlijk de spelregels
kennen.
Je helpt de jeugd er enorm
mee!
Interesse?
Neem contact op met Elles
den Boer via
secretaris@scbotlek.nl en
vervolgens kijken we
samen wanneer en hoe je
een wedstrijd kan fluiten.

Leden accommodatiecommissie
De Botlekkantine is een
mooie, schone en frisse
kantine. De kleedkamers
zien er aan het begin van
een wedstrijddag en
trainingsavond altijd pico
bello uit. Ook de toiletten
beginnen de dag altijd fris
en fruitig. Op ons
sportpark is altijd wat te
doen. Zo zijn er tal van
klussen in en om kantine,
kleedkamers, velden etc.
die gedaan moeten
worden.
Trainingsmaterialen
moeten op orde zijn en
dingen die kapot zijn
moeten worden

gerepareerd. Het motto
“Vele handen maken licht
werk” is hier echt van
toepassing. Hoe meer
mensen een steentje
bijdragen, hoe makkelijker
het wordt voor iedereen.
Heb jij een onbeheersbare
poetsdrift, sla je de spijker
graag op zijn kop of heb je
andere vaardigheden die
de uitstraling van onze
accommodatie ten goede
komen? Neem dan
contact op met Marco van
Leenen: info@scbotlek.nl

Leden sponsorcommissie
Voor het behouden van
onze huidige sponsors en
het werven van nieuwe
sponsors, zoeken we
leden voor de
sponsorcommissie.

Kan jij SC Botlek
“verkopen” zonder het
belang van de sponsor uit
het oog te verliezen?
Meld je dan bij Wesley
Hartman via
info@scbotlek.nl.

Beschik je over sociale en
commerciële
vaardigheden en zie jij het
zitten om sponsors te
scoren en te behouden
voor de club?

Barpersoneel
Bij een uitwedstrijd wel
eens voor een dichte
kantinedeur gestaan,
terwijl je dringend
behoefte had aan koffie of
thee? Of was de kantine
wel open maar smaakte
de koffie naar slootwater?
Bij SC Botlek is de kantine
op wedstrijddagen en
trainingsavonden

nagenoeg altijd open. En
de koffie smaakt er nog
ouderwets goed. Wel kan
het barteam wat
versterking gebruiken. Het
gaat dan vooral om de
zaterdagmiddag en
doordeweekse avonden.
Heb je een gastvrije
instelling, raak je op
drukke momenten niet van

de wijs en heb je een paar
uurtjes per week of maand
over? Meld je dan snel
aan bij Leo van Duin via
info@scbotlek.nl.
Wie weet sta jij dan
binnenkort als stralend
middelpunt achter de bar
tijdens de 3e helft!

Leden activiteitencommissie
Voetbal vormt natuurlijk
onze basis. Daarnaast
worden er op de club veel
andere activiteiten
georganiseerd. Denk aan
dartavondjes, de mosselen satéavond, het
Sinterklaasfeest, de
voetbalquiz en zo kunnen
we nog wel even door
gaan.

De activiteiten dragen bij
aan het verenigingsgevoel
en zorgen daarnaast
natuurlijk voor een extra
kantineomzet, waarmee we
weer van alles voor onze
vereniging en leden
kunnen doen.
Vind je het leuk om
activiteiten te bedenken en
te organiseren? Of zou je
het gezellig vinden om mee
te helpen bij één of
meerdere activiteiten?

Meld je dan aan bij de
gezelligste commissie van
Botlek.
Contactpersoon:
Elles den Boer,
secretaris@scbotlek.nl

Leden commissie voetbaltechnische zaken
Ons land heeft 16 miljoen
bondscoaches, maar onze
coördinatoren hebben elk
jaar weer een hele klus
om voor alle teams
trainers en begeleiders te
regelen. Meerdere trainers
binnen een team is meer
dan wenselijk. Het
optrekken met en
begeleiden van een
jeugdteam kan enorm veel
plezier en voldoening
geven. En daarvoor hoeft
echt niet elk jaar de eerste
plaats behaald te worden,
maar wie weet schuilt in

jou toch wel de nieuwe
bondscoach van Oranje!
Uiteraard kan je gebruik
maken van ondersteuning in
trainingsvaardigheden van
meer ervaren trainers.
Enthousiast geworden? Geef
het aan bij Henk van
Sinttruijen via
info@scbotlek.nl

Commissie Respect & Plezier
“Zonder respect geen
voetbal” is een veel
gehoorde en geschreven
tekst. Bij SC Botlek willen
we dit geen betekenisloze
uitspraak laten zijn. Al
jaren heeft onze club
hiervoor beleid en een
commissie die zich ten
doel stelt respect en
plezier te (waar)borgen.
Zowel het beleid en de
commissie vragen om een
nieuwe impuls. We zoeken
voor de commissie nieuwe
leden die zich willen
inzetten voor het
bevorderen van gewenst
gedrag en het
ontmoedigen van
ongewenst gedrag. Om dit
mogelijk te maken moeten

de spelregels ook buiten het
veld duidelijk zijn. En daar
waar de spelregels worden
overtreden moet de
commissie in staat zijn in
gesprek te gaan en een
objectief oordeel uit te
spreken. Naast enthousiasme
vraagt dit van de commissie
rust, benaderbaarheid en
voorbeeldgedrag. Wil je
graag bijdragen om het reeds
ingezette beleid verder vorm
te geven en uit te dragen?
Meld je dan aan voor de
Commissie Respect &
Plezier. Dit kan bij Marco van
Putten via
voorzitter@scbotlek.nl

