
binnen onze communicatiecommissie zijn wij altijd op zoek naar com-
municatief- of schrijfvaardige mensen. Wij zijn o.a. op zoek naar een web 
redacteur die kennis heeft van Wordpress. Voel jij je geroepen en wil jij 
onderdeel zijn van onze mooie club? 
Lijkt jou dit wat? Check de info hieronder. 

Taakbelasting in uren: zelf te bepalen

Frequentie van de taak: zelf te bepalen uur per week/maand/eenmalig

Inschrijven/aanmelden voor deze taak: secretariaat@rohdaraalte.nl  

Naam commissie: Communicatiecommissie 

Naam contactpersoon: Rien van der Hooft 

Mail: secretariaat@rohdaraalte.nl 

telefoon: onbekend

Voor overige vragen kunt u contact opnemen
met rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl 

VACATURE
COMMUNICATIE



Ons sportpark is recent aan een grote verbouwing begonnen die alweer 
bijna op zijn einde is. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die overdag 
beschikbaar zijn om op dit sportpark verschillende werkzaamheden te 
verrichten. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de kleedka-
mers. Ben jij of ken jij iemand die hier passie voor heeft?
Reageer dan snel! 

Taakbelasting in uren: zelf te bepalen

Frequentie van de taak: zelf te bepalen uur per week/maand/eenmalig

Inschrijven/aanmelden voor deze taak: accommodatie@rohdaraalte.nl   

Naam commissie: Accommodatie commissie  

Naam contactpersoon: Frank van Rossum /  Jan Klein Douwel  

Mail: accommodatie@rohdaraalte.nl 

telefoon: onbekend

Voor overige vragen kunt u contact opnemen
met rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl 

VACATURE
ACCOMMODATIE



De vernieuwbouw kan je niet ontgaan zijn. Verschillende clubmensen 
zijn druk bezig geweest de afgelopen tijd. Wij zijn alleen nog op zoek 
naar bouwkundig of installatietechnisch onderlegde mensen die op pro-
jectbasis hun steentje kunnen en willen bijdragen.  

Taakbelasting in uren: zelf te bepalen

Frequentie van de taak: zelf te bepalen uur per week/maand/eenmalig

Inschrijven/aanmelden voor deze taak: accommodatie@rohdaraalte.nl   

Naam commissie: Accommodatie commissie  

Naam contactpersoon: Frank van Rossum 

Mail: accommodatie@rohdaraalte.nl 

telefoon: onbekend

Voor overige vragen kunt u contact opnemen
met rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl 

VACATURE
ACCOMMODATIE



Als verzorger/verzorgster/fysiotherapeut van ons tweede elftal ben je 
aanwezig bij de uitwedstrijden (met spelersbus) en de thuiswedstrijden 
(11:00 uur). Daar waar mogelijk (in overleg) ben je ook aanwezig op trai-
ningsavonden (dinsdag en vrijdag) om de spelers te verzorgen. Je wordt 
erg gewaardeerd in dit jonge elftal dus wij komen graag met je in con-
tact! Stage mogelijkheden zijn zeker welkom en bespreekbaar! 

Taakbelasting in uren: zelf te bepalen

Frequentie van de taak: 3 tot 6 uur uur per week

Inschrijven/aanmelden voor deze taak: medisch@rohdaraalte.nl   

Naam commissie: Medisch Rohda Raalte   

Naam contactpersoon: Jordi Koggel  

Mail: medisch@rohdaraalte.nl   

telefoon: onbekend

Voor overige vragen kunt u contact opnemen
met rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl 

VACATURE
VERZORG(ST)ER



Zodra iedereen het sportpark na een wedstrijddag en gezellige afsluiter 
in de kantine heeft verlaten zal ook het sportpak afgesloten moeten wor-
den. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand die dit wekelijks wil doen. 

Taakbelasting in uren: zelf te bepalen

Frequentie van de taak: zelf te bepalen

Inschrijven/aanmelden voor deze taak: secretariaat@rohdaraalte.nl   

Naam commissie: Secretariaat Rohda Raalte      

Naam contactpersoon: Rien van der Hooft     

Mail: secretariaat@rohdaraalte.nl     

telefoon: onbekend

Voor overige vragen kunt u contact opnemen
met rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl 

VACATURE
SECRETARIAAT



Ons sportpark kent een hele mooie vergaderruimte waarbinnen vrijwel 
altijd plek is om te vergaderen. Rohda Raalte is hier erg blij mee maar 
hiervoor zijn wij nog op zoek naar een secretaresse voor deze vergader-
ruimte. Ben jij of ken jij iemand die hier voor open staat? Dan komen wij 
graag in contact met jou! 

Taakbelasting in uren: zelf te bepalen

Frequentie van de taak: zelf te bepalen

Inschrijven/aanmelden voor deze taak: secretariaat@rohdaraalte.nl   

Naam commissie: Secretariaat Rohda Raalte      

Naam contactpersoon: Rien van der Hooft     

Mail: secretariaat@rohdaraalte.nl     

telefoon: onbekend

Voor overige vragen kunt u contact opnemen
met rohdaclubmensen@rohdaraalte.nl 

VACATURE
SECRETARIAAT


