BLIV FRIVILLIG I VEJEN OG OMEGNS

FIRMAIDRÆT – OG VÆR MED TIL SÆTTE
GANG I OMRÅDETS ARBEJDSPLADSER,
DERES MEDARBEJDERE OG DINE KOLLEGER!
Er du vild med motion og idræt, og vil du gerne være med til at sætte et stærkt nyt hold, der kan sørge for sjove
oplevelser på sportsbanen for folk, der arbejder i og omkring Vejen? Vejen og Omegns Firmaidræt er en forening
med ca. 1.400 medlemmer, fire forskellige idræts- og motionsaktiviteter og hårdt brug for nye frivillige kræfter,
der kan være med til at løfte de daglige opgaver og udvikle foreningens aktiviteter og tilbud.

Hér kan du gøre en forskel
Frivillig i fodboldafdelingen

Vær med til fx at planlægge årets turnering, sørge for
kommunikation om turneringen og løse praktiske opgaver
i forbindelse med afviklingen af kampe.

Frivillige i hhv. svømme- eller
badmintonafdelingen

Vær med til fx at stå for den årlige koordinering
af aktivitetstilbuddet (booking af svømmetid og/
eller baneudlejning), sørge for kommunikation om
aktiviteten samt gøre en indsats for at markedsføre
aktivitetstilbuddet til flere nye mulige deltagere.

Frivillig i skydeafdelingen

Vær med til fx at planlægge årets skydeaktiviteter og
en årlig konkurrence, koordinere lokaleleje hos Vejen
Idrætscenter, sørge for kommunikations om aktiviteten og
stå for praktiske opgaver på de ugentlige skydeaftener.

Frivillig i bestyrelsen

Vær med til fx at stå for medlemsadministration og
regnskab/bogføring, koordinering af foreningens årlige
aktivitetsudbud, planlægning af årlig generalforsamling,
overordnede samarbejdsaftaler med Vejen Idrætscenter
og Kommunen, medlemskommunikation og markedsføring
samt udvikling af foreningen og nye aktiviteter.

Vil du med på holdet som
frivillig? Så kontakt os!
Er der én eller flere af opgaverne, du kunne være
frisk på at være med til at løse, eller gerne vil vide
noget mere om, før du melder dig – så kontakt os
gennem formand Leif Frederiksen på tlf. 30 34 48 57
eller mail: lfme@bbsyd.dk

Opgaverne på hvert område kan deles blandt en større eller mindre gruppe af frivillige – så du kan sagtens komme på
banen, hvis der bare er én afgrænset opgave på et område, du gerne vil være med til at løse som frivillig.
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