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Vacature: Vrijwilligerscoördinator 
 
Unihockey en Floorball Club Groningen (UFC Groningen) is met bijna 160 leden de grootste 
floorballvereniging van Groningen en groeit gestaag. De groei in ledenaantal zit vooral bij de jeugd. 
Deze groei betekent ook dat de vrijwilligersorganisatie verder zal (moeten) groeien. Hierdoor is er 
een constante behoefte aan enthousiaste en bekwame vrijwilligers. 
 
De inzet van vrijwilligers is voor UFC Groningen onmisbaar. Daarom is het belangrijk om aandacht te 
besteden aan (bestaande) vrijwilligers en om constant in contact te komen met nieuwe enthousiaste 
mensen die iets voor de vereniging willen en kunnen betekenen. 
 
Om de behoeften aan vrijwilligers binnen de vereniging enerzijds en de beschikbaarheid van nieuwe 
vrijwilligers anderzijds beter in beeld te krijgen en op elkaar te laten aansluiten, is de nieuwe functie 
van Vrijwilligerscoördinator in het leven geroepen. 
 
De Vrijwilligerscoördinator is de spin in het web van de vereniging inzake het werven van vrijwilligers 
en is het aanspreekpunt op het gebied van vrijwilligers. De Vrijwilligerscoördinator valt rechtstreeks 
onder het Bestuur. 
 
Taken 

• Werven en selecteren van vrijwilligers onder alle (ouders van) leden; 

• Het bestuur ondersteunen en adviseren bij het beleid m.b.t. tot vrijwilligers; 

• Inventariseren van de behoefte naar vrijwilligers binnen de hele club (bij commissies en 
bestuur); 

• Aanspreekpunt voor alle zaken m.b.t. in de inzet van vrijwilligers; 

• Communicatie verzorgen op het gebied van vrijwilligers(beleid); 

• Inventariseren van mogelijke opleidingen. 
 
Profiel 

• Netwerker 

• Sociaal 

• Creatief 
 

Tijdsinvestering   
Aangezien het een nieuwe functie betreft, is de tijdsinvestering een schatting. De verwachting is dat 
dit circa 1 a 2 uur per week zal zijn. De functie kan ook door 2 persoenen worden ingevuld.  

 
Interesse 
Als je geïnteresseerd bent in deze leuke en uitdagende rol binnen UFC Groningen of als je meer 
vragen hebt, dan kun je contact opnemen met het Bestuur via info@ufcgroningen.nl 
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