
 

Gastvrouw/heer algemeen 

In deze functie draagt u zorg voor het gebouw, brengt u de zaal op orde, verzorgd u de koffie of thee 
voor het dagdeel dat u dienst doet 

 

Gastvrouw/heer onderhoud 

Naast de taken van algemeen pleegt u onderhoud aan het gebouw. 

U doet zelf klein onderhoud 

Zorgt u voor onderhoudsmateriaal.  

U plant groot onderhoud met andere vrijwilligers en of met derden. 

 

Gastvrouw/heer Spelverhuur 

Naast de taken van algemeen draagt u zorg voor het spelverhuur 

U bent voor derden aanspreekbaar,  

U plant de verhuur mede in samenwerking met de dienstdoende gastvrouw/heer 

U draagt zorg voor onderhoud en vervanging van de materialen 

 

Gastvrouw/heer facilitair (2 personen) 

Naast de taken van algemeen  

Zorgt u voor het facilitaire onderhoud van het gebouw. 

Zorgt u voor de middelen in samenwerking met het beheer. 

 

Gastvrouw/heer planning van de agenda 
Naast de taken van algemeen draagt u zorg voor de planningsagenda van de zalen 
Evt. te combineren met secretaris 

 
U zorgt voor het planningsrooster 

U bent aanspreek punt voor derden, huurders 

U overlegd met de beheerder als er een combinatie van activiteiten is 

U overlegt met de beheerder als er prioriteiten gesteld moeten worden 

 

 



Gastvrouw/heer Secretaris 
Eventueel te combineren met planning van de agenda 
Naast de taken van algemeen vervult u de functie van secretaris 

 

Gastvrouw/heer financiële administratie 
Eventueel te combineren met penningmeester 
Naast de taken van algemeen draagt 

U verzorgt de financiële administratie middels een boekhoud programma 

U draagt zorg voor de BTW administratie 

 

Gastvrouw/heer penningmeester 
Eventueel te combineren met financiële administratie 
Naast de taken van algemeen vervult u het penningmeesterschap 

 

Gastvrouw/heer PR-website-sociale media 

Naast de taken van algemeen bent u algemeen bestuurslid bent u verantwoordelijk voor de PR 

U draagt zorg voor onderhoud van de website en de sociale media. 

Gastvrouw/heer Voorzitter 
Naast de taken van Gastvrouw/heer bent u Voorzitter 

Gastvrouw/heer algemeen bestuurslid 

Naast de taken van Gastvrouw/heer bent u algemeen bestuurslid 

Gastvrouw/heer algemeen bestuurslid Coordinator afdelingen 
Naast Gastvrouw/heer bent u algemeen bestuurslid en coordinator van de afdelingen, schieten, 

klootschieten, kaarten, darten,  jam-sessie, toneel, bingo, bij DWK aan tafel 

Verder zoeken wij vrijwilligers 

 

Coördinator bij DWK aan tafel 
Voor de corona tijd werd er twee maal per maand in het DWK gebouw gegeten, dit werd stop gezet 

en niet meer gestart bij gebrek aan een coördinator. Omdat dit aan een behoefte voldeed willen we 

daar weer graag mee starten. Wie roept zich geroepen deze leuke dankbare klus op te pakken. Deze 

klus is ook te combineren met Gastvrouw/heer. 

 

Licht en Geluid technicus 
Voor onze jamsessie afdeling zoeken wij een technicus die ook voor de installaties van de zalen kan 

zorgen 



 

Jeugd activiteiten 
Van oudsher is DWK een gezins-jeugdactiviteiten centrum geweest, wij willen dit opnieuw leven 
inblazen. 
De Bingogroep van DWK draagt zorg voor de financiering van deze activiteit. 
 

Bingo   voorzien 
Darten   voorzien 
Kaarten   voorzien 
Jam sessie  voorzien 
Schieten  voorzien 
Klootschieten  voorzien 
Toneel   voorzien 
Spelverhuur  vacant 
Aan tafel  vacant 
Jeugd activiteiten vacant 
 
 
Voor de functies gecombineerd met gastvrouw/heer kunnen we een vrijwilligers vergoeding 
beschikbaar stellen van maximaal € 180.00 belastingvrij per maand gedurende 10 maanden per jaar. 
De hoogte wordt bepaald door het aantal dagdelen dat men beschikbaar is geschat over deze 10 
maanden. Soms wat meer en soms wat minder. Zie vrijwilligersvergoedingen 
 


