
VRIJWILLIGERSWERK BIJ ERV BEATRIX 

 

Roeivereniging Beatrix is voor én van de leden. Samen houden we de vereniging drijvend, van administratie tot onderhoud van de vloot.  

 

We verwachten van de leden dat ze niet alleen hun sport komen beoefenen maar ook dat ze actief bijdragen aan het reilen en zeilen van de vereniging. Tien 

uur vrijwilligerswerk per jaar is daarvoor een richtlijn, meer mag natuurlijk. 

Iedereen kan bijdragen naar eigen vermogen,  voorkeur en talenten. Maar wat kun je eigenlijk allemaal doen aan vrijwilligerswerk binnen de 

vereniging, waar zijn nog vrijwilligers nodig en wat houden de taken eigenlijk in?   

Om dit inzichtelijk te maken voor alle leden is de vrijwilligerscommissie opgericht. Wij hebben samen met IT Beheer en de communicatie 

commissie op de website een aantal zaken ingericht waarmee het voor iedereen gemakkelijk moet worden om uit te zoeken wat bij je past en 

hoe je je er voor kunt opgeven. In deze folder en op de website geven we de uitleg.  

Hopelijk zien we het leger aan vrijwilligers snel groeien en kunnen we de openstaande vacatures snel vervullen! 

Bedankt voor jullie medewerking hierin! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 1: Jezelf oriënteren op de vrijwilligersmogelijkheden bij de vereniging.  

➢ Ga naar de website via: www.ervbeatrix.nl 

➢ Log in met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord 

➢ Ga naar de pagina Vrijwilligerswerk onder de tab Vereniging 

 

➢ Op de pagina Vrijwilligers kun je door naar beneden te scrollen over elke commissie informatie vinden over wat ze doen, wie er in de commissie actief 

zijn en welke vacatures er zijn.  

  

 

 

 

 

Selecteer een tabblad  (elke 

commissie heeft 3 tabbladen) 

Door op de tabbladen in de 

commissieblokken te klikken 

krijg je informatie over de 

commissie te zien. 

 

http://www.ervbeatrix.nl/


Stap 2: Jezelf aanmelden voor een taak 

➢ Als je weet waar je je voor aan wilt melden, ga je naar Mijn Taakkeuze. Je vindt Mijn Taakkeuze onder het kopje “Voor Leden” in de menubalk.  

  

 

➢ Op de pagina Mijn Taakkeuze kun je door op het pijltje rechts van de keuzes regels te klikken een lijst openen met alle openstaande taken. Je kunt daarmee 

een taak selecteren.  

 

➢ Je slaat je keuze vervolgens op met “bewaar gegevens”  

 

Jouw keuzes zijn dan opgeslagen in de database, wi zorgen ervoor dat jouw aanmelding bij de betreffende commissie binnenkomt en dan zal er vanuit de 

commissie contact met je worden opgenomen.  

Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij klussen@ervbeatrix.nl 

 

 

 

https://www.ervbeatrix.nl/prod/index.php/voor-leden/mijn-taak-keuze
mailto:klussen@ervbeatrix.nl


De vrijwilligerscommissie wil het vrijwilligerswerk meer en beter onder aandacht van de leden te brengen. We  merkten dat vooral nieuwe leden niet goed 

wisten wat er op klussengebied op de vereniging zoal te doen is en welke vacatures er zijn. Wij proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen en er zo voor 

te zorgen dat taken evenrediger over de leden verdeeld kunnen worden en dat vooral de nieuwe leden beter zicht hebben op waar zij hun steentje aan de 

vereniging kunnen bijdragen, met als uitgangspunt respect voor ieders mogelijkheden en de beste aansluiting te vinden op basis van interesses, kennis en 

ervaring.  

Je mag van ons als  vrijwilligerscommissie verwachten dat wij regelmatig via de Roeipraet en de website blijven communiceren over de openstaande taken en 

vacatures. We halen op regelmatige basis de nieuwe en openstaande vacatures en taken op bij de commissies en werken deze bij  op de vrijwilligerspagina. 

We verzamelen de nieuwe aanmeldingen/taakkeuzes en geven deze door aan de betreffende commissies. Verder besteden we bij de beginnersinstructie 

aandacht aan de vrijwilligerstaken zodat nieuwe leden daarin sneller hun weg kunnen vinden.   

Als je nog vragen hebt kun je altijd contact met ons opnemen via: klussen@ervbeatrix.nl . Ons rechtstreeks aanspreken kan natuurlijk ook! 

 

 
Jos van der Weele 

 
Wanda Kruijt 

 

mailto:klussen@ervbeatrix.nl

