OPGAVEFORMULIER KLUSSENTEAM FCC DE VAART
[Ouders en/ of verzorgers van] Rijders van FCC de Vaart.
Als bestuur van FCC De Vaart heten wij U, uw dochter / zoon van harte welkom als lid van FCC De
Vaart.
FCC De Vaart is een fietscrossclub die zich als doel heeft gesteld om kinderen en volwassenen op een
recreatieve manier de fijne kneepjes van het fietscrossen te leren, en kinderen met ambitie de
mogelijkheid te geven om door te groeien tot de absolute (wereld)top.
Om dit te kunnen realiseren beschikken wij over een in 2013 een nieuw gebouwde baan aangelegd
door de befaamde bouwers Clark & Kent, die o.a. ook olympische banen en banen voor
wereldkampioenschappen bouwden. Dit hadden wij nooit kunnen realiseren zonder de enorme
inzet van heel veel vrijwilligers!
Ook voor het onderhoud van onze baan, de accommodatie eromheen, hulp bij wedstrijden en vele
organisatorische werkzaamheden kunnen wij niet zonder vrijwilligers.
Daarom doen wij een beroep op u als ouder / verzorger om ook een steentje bij te dragen aan
1 of meerdere werkzaamheden. Immers, vele handen maken licht werk!
Wij willen u vragen om één of liefst meerdere activiteiten aan te kruisen waarmee u zou willen
bijdragen aan de werkzaamheden die rondom onze club bestaan.


alle baanwerkzaamheden
o grasmaaien
o schilderwerkzaamheden
o timmerwerkzaamheden
o aanleggen / herstel bestrating
o aanleggen / herstel elektra
o onderhoud fietsen



alle onderhoud accommodatie
o schoonhouden kantine / toiletten
o kantinedienst (koffiezetten tijdens de training & eenvoudig schoonhouden kantine)



organisatie
o bijhouden / aanpassen website
o schrijven van persberichten
o bijhouden ledenlijst
o hulp bij wedstrijden
o organiseren van de Grote Club Actie

Naam ouder
:
Beroep
:
Telefoon vast / mobiel :
E-mail adres
:

S.v.p. retour mailen naar het secretariaat
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden
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P.S.: wilt u als ouders allebei helpen, vul dit formulier dan gewoon 2 keer in!
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