BLIV FRIVILLIG
I VHC/VIDAR

BLIV EN DEL AF HOLDET I VHC/Vidar

DET ER FEDT AT VÆRE FRIVILLIG

VHC/Vidar er drevet af ildsjæle og frivillige, der støtter arbejdet i
med ungdom- og seniorsafdelingen i klubben. Derfor har vi altid
brug for folk, som vil støtte foreningen og være en del af holdet.

At være frivillig i VHC/Vidars handler om andet end at udføre
opgaver og give en hjælpende hånd. I VHC/Vidar kan vi samtidig
love dig at:

De frivillige opgaver i klubben er mangeartede og alsidige, både
små og store – synlige og usynlige. Der er derfor også en opgave, der kan passe til såvel lyst, ambitioner og den tid, DU har
til rådighed.

• Du bliver en del af en “familie”, der arbejder målrettet for
at skabe optimale rammer for børn og unge i deres fritid
• Du får muligheder for at tilegne dig ny viden indenfor personligudvikling.
• Du vil blive beklædt alt efter dit arbejdsområde, således at
“arbejdstøjet” viser, at du repræsenterer VHC/Vidar
• Du vil have indflydelse på dine egne opgaver
• Du vil glæde foreningens medlemmer
• Du vil mærke, at du gør en forskel.

•
•
•
•
•
•
•
•

Træner til et af vores hold
Holdleder til et af vores hold
Bestyrelsesarbejde
Være med til at arrangere aktiviteter for forældre, 		
spillere, frivillige mm.
Hjælper til ved håndboldskolen
Vaske spillertøj
Sidde ved dommerbord
Bage kage til afslutningsfesten

Har DU lyst til at påtage dig et frivilligt arbejde til gavn for alle
vore mange børn og unge i foreningen, vil vi til gengæld love
dig den fornødne hjælp i opstartsfasen, såfremt du skulle have
behov for dette.

OM VHC/VIDAR
VHC/Vidar er en forening, som tilbyder et attraktivt træningsmiljø
for børn, unge og voksne i gode sociale og sportslige rammer.
Fundamentet er en stærk klubånd og dygtige trænere, som
gennem træning, leg og gode oplevelser udvikler håndboldspillere, så der skabes grobund for både en elite og breddekultur.

KONTAKT
Kunne du tænkte dig, at være en del af holdet i VHC/Vidar, så
kontakt venligst Jens Andersen på tlf. 20 26 62 74 eller mail
formand@vhc-vidar.dk

