
 

 

Vacature vrijwilliger commissie ledenwerving en behoud 

- Lid Commissie ledenwerving en behoud  
 

Ben je enthousiast over SCO/MOTIP DUPLI en de korfbalsport? En vind je het leuk om te organiseren 

en in contact zijn met leden en potentiële nieuwe leden? Dan is de commissie ledenwerving en 

behoud op zoek naar jou! 

 
Commissie ledenwerving en behoud 
De hoofdtaken van de Commissie Ledenwerving en  behoud, zijn het pro-actief werven van nieuwe 
leden en het bedenken en (mede)organiseren van activiteiten om het onze leden naar de zin te 
maken.  
 
SCO/MOTIP DUPLI 

SCO/MOTIP DUPLI is een groeiende en ambitieuze korfbalvereniging die altijd probeert voorop te 

lopen. Onze sportieve ambitie is het hoogst haalbare bereiken; de Korfballeague. Als club vinden we 

het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en we zoeken altijd naar de verbinding tussen 

kinderen, ouders, supporters, bedrijven en gemeente. Daarnaast pakken wij graag een 

maatschappelijke rol in de regio, met als doel dat iedereen moet kunnen sporten.  

 

Wij zoeken: 

Een positief ingesteld persoon die makkelijk met mensen omgaat en die sporten bij SCO/MOTIP 

DUPLI enthousiast over kan brengen. Als lid van commissie ledenwerving en behoud zorg je voor een 

goede binding tussen en mét de leden. Je zet je in voor het behoud van de huidige leden en de 

aanwinst van nieuwe leden, onder andere door het organiseren van (werving)activiteiten. In deze 

commissie werk je samen met twee gedreven commissieleden, namelijk Mark van Veen en Roland 

Oostra. 

 

Taken van deze commissie: 

 Werven van nieuwe leden op de basisscholen; 

 Organiseren van vriendjes en vriendinnetjes trainingen voor de kangoeroes t/m E’s; 

 Flyeren in de wijk; 

 Contact met het beweegteam (Buurtsport) Weststellingwerf; 

 Organiseren van clinics op de basisscholen; 

 Organiseren van clinics voor het schoolkorfbal toernooi; 

 Organiseren van activiteiten in samenwerking met de activiteitencommissie (ledenbehoud); 

 Contact met ouders van eventuele nieuwe kinderen die lid willen worden; 

 Organiseren van ‘lid maakt lid’ acties en andere acties; 

 Nieuwe acties bedenken om nieuwe leden te werven; 

 Presenteren nieuwe jeugdleden op de diverse communicatiekanalen in samenwerking met 

de communicatiecommissie; 

 Bedenken van SCO-goodies; 

 



Hoeveel tijd het je gaat kosten? 

Wekelijks zal het ongeveer een uur in beslag nemen. Veel contact loopt onderling per mail of de app. 

De vergaderingen worden in overleg gepland en deze zullen hooguit 4 momenten in het seizoen zijn. 

Daarnaast ben je vrij om de nodige taken uit te voeren wanneer het jou past! 

 

Nieuwsgierig? Lijkt het je leuk om (nieuwe) kinderen, ouders/verzorgers, leden en/of vrijwilligers te 

binden aan SCO / MOTIP DUPLI? Stuur dan een mail naar sporten@kvsco.nl of bel 06 – 25158914 

(Roland Oostra).  
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