
VRIJWILLIGERS TOOLKIT

INVENTARISATIE VRIJWILLIGERSWERK 
Voorbeeld vragenlijst: 

Beste leden en ouders/verzorgers, 

is een club van zowel door als voor de leden. Deze 

sportclub bestaat uit vele vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten. Ze zijn voor ons 

van onschatbare waarde. Onder het mom van vele handen maken licht werk, willen 

wij middels onderstaande korte vragenlijst inventariseren wat jullie zouden willen 

doen voor de sportclub. Wij vragen jouw namens de club om onderstaande 

gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze informatie alleen om meer inzicht te krijgen 

of jij bereidt bent iets voor ons te kunnen betekenen. De gegevens worden niet aan 

anderen door gegeven. We hopen dat jij de vragen zo volledig mogelijk wilt invullen, 

maar je bent niet tot invullen verplicht. 

Voor- en achternaam: 

Geslacht: 

E-mailadres:

Ouder van: 

Beoefent de sport vanaf: 

Beroep: 

Opleiding(en): 



VRIJWILLIGERS TOOLKIT

Hobby’s: 

Andere competenties of interesses die van nut kunnen zijn voor de sportclub: 

 ja nee

Heb je ervaring met vrijwilligerswerk:       ja               nee 

Heb je bestuurlijke ervaring:       ja           nee
Ben je op dit moment al actief als vrijwilliger bij onze vereniging: 

Indien ja, omschrijf welke taken worden uitgevoerd 

Geef aan wat van toepassing is: 

Ik kan regelmatig wat doen en heb daar ____ uur per week/maand de tijd voor

Ik kan zo nu en dan wat doen

Ik kan één keer per jaar wat doen

Ik kan voor een korte periode (project bijv.) wat doen

Tijdsvoorkeur (aanvinken wat van toepassing is): 

Doordeweekse dagen (    ochtend / middag /  avond) 

In het weekend

Ik zou het volgende kunnen betekenen voor de sportclub: 

Overige opmerkingen over wat je eventueel zou kunnen betekenen voor de 

sportclub: 
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