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 Vrijwilliger Clubmeetings 
 
 
 
Wie	  zoeken	  we?	   Vrijwilliger	  Clubmeetings	  Mini	  Seven	  Club	  Nederland	  	  

De	  Mini	  Seven	  Club	  Nederland	  organiseert	  diverse	  clubmeetings	  per	  
jaar.	  Dit	  zijn	  2	  a	  3	  eigen	  clubdagen	  met	  diverse	  activiteiten	  voor	  alle	  
Classic	  en	  New	  Minirijders	  uit	  Nederland	  en	  omgeving	  waar	  per	  keer	  
komen	  zo’n	  400	  –	  600	  bezoekers	  komen.	  	  
Ook	  sluiten	  we	  aan	  bij	  andere	  evenementen	  waar	  we	  een	  eigen	  stand	  
bemannen	  of	  een	  deelactiviteit	  organiseren,	  denk	  hierbij	  onder	  
anderen	  aan	  onze	  aanwezigheid	  op	  de	  British	  Autojumble	  in	  Waalwijk,	  
de	  British	  Car	  &	  Lifestyle	  beurs	  en	  het	  British	  Race	  Festival	  in	  
Zandvoort.	  
Voor	  al	  deze	  meetings	  zijn	  er	  mensen	  nodig	  die	  helpen	  bij	  de	  
organisatie	  vooraf	  en	  op	  de	  dag	  zelf.	  
	  

Hoeveel	  mensen	  
zoeken	  we?	  
	  

• Voor	  een	  clubdag	  ca.	  15	  per	  dag	  (1,5	  -‐	  2	  uur	  per	  persoon)	  	  
• Voor	  de	  andere	  meetings	  ca.	  8	  per	  dag	  (1,5	  -‐	  2	  uur	  per	  persoon)	  
• Voor	  de	  organisatie	  van	  nieuwe	  activiteiten	  ca.	  4	  personen	  

	  
Wat	  zijn	  de	  
werkzaamheden?	  

De	  werkzaamheden	  variëren	  tussen:	  
• Ontvangen	  van	  de	  bezoekers	  en	  zorgen	  dat	  ze	  op	  de	  juiste	  plek	  

parkeren.	  
• Assisteren	  bij	  de	  activiteiten	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  funny	  games.	  
• Bemannen	  van	  de	  clubstand.	  
• Organiseren	  van	  andere	  activiteiten.	  Deze	  zijn	  er	  nog	  niet	  dus	  kun	  

je	  zelf	  nog	  vormgeven.	  
• Verslaglegging	  van	  de	  dag	  (foto’s	  en/of	  tekst)	  voor	  het	  clubblad	  en	  

de	  website.	  
	  

Wat	  vragen	  we?	   • Je	  hebt	  affiniteit	  met	  vrijwilligerswerk	  en	  in	  het	  bijzonder	  met	  de	  
Mini	  Seven	  Club	  Nederland.	  

• Je	  bent	  enthousiast,	  hebt	  goede	  contactuele	  vaardigheden	  en	  vindt	  
het	  leuk	  om	  met	  anderen	  samen	  te	  werken.	  

• Je	  bent	  bereid	  om	  je	  op	  een	  clubmeeting	  voor	  1,5	  -‐	  2	  uur	  in	  te	  
zetten.	  	  Als	  je	  een	  nieuwe	  activiteit	  op	  gaat	  zetten	  en	  van	  begin	  tot	  
eind	  uit	  gaat	  voeren/begeleiden	  hou	  je	  er	  rekening	  mee	  dat	  hier	  
ook	  een	  aantal	  uren	  voorbereiding	  bij	  hoort.	  	  
	  

Wat	  hebben	  we	  jou	  
te	  bieden?	  

• Uiteraard	  onze	  waardering	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  meer	  betrokken	  
te	  zijn	  bij	  de	  activiteiten	  van	  de	  Mini	  Seven	  Club	  Nederland.	  

• Je	  hebt	  de	  keuze	  uit	  verschillende	  taken	  en	  er	  wordt	  altijd	  in	  
overleg	  met	  jou	  bepaald	  wat	  je	  gaat	  doen.	  

• Je	  doet	  ervaring	  op	  met	  het	  organiseren	  van	  activiteiten	  en	  leert	  
een	  hoop	  nieuwe	  mensen	  kennen.	  	  	  

• Eventueel	  is	  het	  mogelijk	  om	  gemaakte	  onkosten	  vergoed	  te	  
krijgen.	  	  
	  

Wat	  kunnen	  we	  je	  
niet	  bieden?	  
	  

Het	  gaat	  om	  vrijwilligerswerk,	  je	  krijgt	  dus	  geen	  salaris.	  

Heb	  je	  interesse?	  Of	  
wil	  je	  meer	  weten?	  

Neem	  dan	  contact	  op	  met	  Natascha	  van	  der	  Heiden.	  	  
Tel.	  06-‐10299555	  of	  mail:	  Natascha@minisevenclub.nl.	  

 


