
Apollo 8.0
Wij zoeken jou!

Apollo 8 zoekt vrijwilligers voor de toekomst van de vereniging



- Bloeiende vereniging
- Afgelopen 3 jaar gegroeid met 100 leden
- Promotie dames 1 naar eredivisie 
- Veel leden zijn actief als vrijwilliger (284)
- Vertrek Harrie Lentfert en Loes Hilbrink

Welkom



1.Noodzaak delen van de urgentie voor meer vrijwilligers
2.Inzicht geven in de vacatures
3.Samen zijn we Apollo 8.0

Waarom deze bijeenkomst?



- Wie doet de teamindelingen zonder bemensing in de TC?
- Hoe kunnen we competitie spelen als de TC geen contactpersoon heeft richting de 

Nevobo?
- Hoe genereren we de juiste contributie-inkomsten zonder goede bezetting in de 

ledenadministratie?
- Hoe houden we onze huidige vrijwilligers enthousiast, zonder dat we hen overvragen?
- Hoe zorgen we voor voldoende PR & Communicatie, zodat we gezien worden en 

zichtbaar zijn voor (potentiële) sponsoren?
- Hoe genereren we voldoende inkomsten uit de bar, zodat er meer gelden vanuit De 

Veste naar de vereniging kunnen vloeien?
- Hoe kunnen we blijven voldoen aan de eisen die de Nevobo stelt voor het spelen in de 

eredivisie?
- Zonder vrijwilligers, zullen we, als we op de huidige wijze willen blijven functioneren, 

meer over moeten gaan op betaalde taken/krachten

Noodzaak



• Gedeelde verantwoordelijkheid
• Gebruik van ieders netwerk
• Hebben jullie tips voor ons?
• Zijn wij voldoende zichtbaar/bereikbaar?
• Vervolg

Samen zijn we Apollo 8.0



Technische Commissie
- CMV: 3 TC leden (per twee niveaus 1 TC lid)

- Jeugd meisjes: 2 TC Leden meisjes breed (8 teams) 

- Heren: voorzitter TC

Lid TC Selectie

Lid TC Breed

Trainers : met spoed:
-CMV-trainers niveau 1 en 2 op dinsdagmiddag 15.30 – 16.30

PR en Communicatie
-voorzitter

-coördinator nieuwsbrief en persberichten

-medewerker sociale media en website

-medewerker nieuwsbrief en persberichten

-medewerker vormgeving

Sponsorcommissie
Medewerkers acquisitie 

Vacatures (1)



Materialencommissie:
-verantwoordelijke shirts jongens

Commissie D1 (nieuw)
-voorzitter
-vicevoorzitter
-budgethouder
-manager commerciële zaken en sponsoring, 
-entertainment manager
-manager communicatie

Commissie Sportcafe (nieuw)
Moet nog vorm krijgen

Vacatures (2)


