
 
 

Vrijwilliger Senioren-plus vertegenwoordiger 
(m/v) 

Gemiddeld 2-8 uur per maand 
 

Binnen onze vereniging behartigen wij de belangen van diverse doelgroepen. Eén daarvan is 
de doelgroep Senioren-plus. Deze doelgroep tennist vooral overdag en doordeweeks en zijn 
één of meerdere keren per week op de tennisbaan te vinden. Voor deze doelgroep zijn wij 
op zoek naar iemand die de ogen en oren van deze groep mensen kan zijn. Jij vormt de 
relatie tussen de diverse commissies en het bestuur. Jij stelt de vragen; wat leeft er binnen 
de vereniging? Wat gaat goed? Wat kan er beter? En jij maakt jouw bevindingen en advies 
hierin kenbaar bij het bestuur. 
 
Je doet dit natuurlijk niet alleen. Binnen onze vereniging zijn meer dan 40 vrijwilligers actief 
in verschillende commissies, die steeds weer leuke activiteiten weten te organiseren voor 
onze +/- 700 leden. 
 
Ben jij iemand die: 

- De spin in het web is; 
- Houdt van regelen en organiseren; 
- Heel mensgericht en sensitief is? 

 
Waarom zou jij dan vrijwilligerswerk voor ons willen doen? 
Wij zorgen goed voor onze vrijwilligers. Onder andere door ze ieder jaar te belonen met een 
kleine attentie. Daarnaast hebben wij aandacht voor de ontwikkeling van onze vrijwilligers 
en zorgen we ervoor dat we de vereniging samen naar een hoger plan tillen. Tevens bieden 
wij:  

- een leuke, open, gezellige en creatieve werkplek waar we openstaan voor nieuwe 
ideeën en veel waarde hechten aan duurzaamheid; 

- de mogelijkheid tot het behalen van extra punten indien je een studie volgt, voor het 
doen van vrijwilligerswerk; 

- een plek waar je ervaring opdoet met werkzaamheden op het gebied van 
communicatie en marketing; 

- wij zijn gewoon ontzettend leuk om mee te werken!  
 
Ben je enthousiast geworden en zou je graag jouw steentje willen bijdragen? Laat ons weten 
dat je interesse hebt in deze vacature via een mail naar: bestuur@tvnieuwesloot.nl 
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