
 

 

Bestuurslid 

Als bestuurslid van de FCCL ben je samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen 

en zeilen van de club. We vergaderen meerdere keren per jaar en bespreken dan verschillende zaken. Denk hierbij 

aan de status van de nieuwe baan, het verloop van de trainingen, de ledenadministratie, vragen van 

ouders/verzorgers maar ook de financiële situatie komt aan bod. Kortom, voel jij jou betrokken bij de club? Denk 

dan eens aan een bestuursfunctie. Wil je eerst meer informatie? Stuur dan een email naar info@fccl.nl  

Ondersteuning bestuur 

Is je interesse gewekt na het lezen van bovenstaande informatie, maar twijfel je nog? Het dagelijkse bestuur kan 

natuurlijk altijd extra handjes gebruiken! Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het maken van wedstijdlijsten, 

bijwonen van vergaderingen van de KNWU en/of NFF, oppakken van acties zoals de Grote Clubactie, Rabo 

Clubsupport en andere acties waar de club een voordeel uit kan halen. Wil je weten of er iets voor je tussen zit? 

Stuur dan een email naar info@fccl.nl  

 

Lid activiteitencommissie 

Zit organiseren in je bloed? Informeer dan eens naar de mogelijkheden binnen de activiteitencommissie. Jaarlijks 

organiseert de activiteitencommissie een aantal clubwedstrijden op onze eigen baan. Maak jij samen met de 

andere leden onze rijders hiervoor enthousiast, en zorg je er voor dat ook andere ouders/verzorgers hiervoor warm 

lopen en zich aanmelden als vrijwilliger? 

Daarnaast worden er natuurlijk ook nog allerlei andere activiteiten georganiseerd zoals een clubkamp, het 

clubfeest, een lichtjesavond. Lijkt het je wat? Stuur dan een email naar activiteiten@fccl.nl  

 

Sponsorcommissie 

De mensen in de sponsorcommissie zijn actief op zoek naar nieuwe sponsoren, en onderhouden contacten met 

bestaande sponsoren door ze bijvoorbeeld uit te nodigen voor wedstrijden, ledenvergaderingen enz. zodat zij 

nauw betrokken blijven bij onze club. Is dit iets wat jou ligt? Stuur dan een email naar info@fccl.nl  

 

Wedstrijdcommissie 

Je ondersteunt ons met alles rondom (club)wedstrijden. Je verwerkt o.a. de (voor)inschrijvingen van leden bij 

(club)wedstrijden en zorgt ervoor dat de rijders worden ingedeeld in de juiste leeftijdscategorie. Het delen van 

deze inschrijvingen in de verschillende groepsapps behoort ook tot jouw taken. Daarnaast zoeken we mensen die 

onze club bij wedstrijden buiten Lichtenvoorde vertegenwoordigen; wat niets meer betekent dan de rijders van die 

dag aan te melden bij de club waar je op dat moment de wedstrijd rijdt. Tijdens clubwedstrijden zorg je er samen 

met andere vrijwilligers voor dat de inschrijvingen op de juiste manier worden verwerkt in het systeem zodat alle 

rijders een vlekkeloze wedstrijd kunnen fietsen.  Wil je meer weten? Stuur dan een email naar wedstrijden@fccl.nl  

 

Kantinewerkzaamheden 

Van het verzorgen van een kopje koffie op een trainingsavond of tijdens een clubwedstrijd, tot het op orde 

brengen van de kantine voor een clubwedstrijd; allerlei kantinewerkzaamheden worden uitgevoerd door diverse 

vrijwilligers. Ook worden er verschillende versnaperingen bereid tijdens clubwedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan 

hamburgers, worstjes, soep, etc. Samen met andere vrijwilligers zet jij je in om onze rijders en bezoekers van een 

heerlijke lekkernij te voorzien. Word jij hier ook warm van? Stuur dan een email naar activiteiten@fccl.nl   

Werkzaamheden aan/op/rondom de baan 

Regulier baanonderhoud is essentieel om onze rijders veilig te kunnen laten fietsen. Voor iedere clubwedstrijd 

wordt de baan door vrijwilligers onder handen genomen; telkens verzorgd door een groep ouders/verzorgers van 

een bepaalde trainingsavond. Daarnaast wordt er een paar keer per jaar wat groter onderhoud gepleegd, net wat 

er op dat moment nodig is. Dit kan op de baan zelf zijn, maar ook het starthek, de leenfietsen en machines hebben 

af en toe onderhoud nodig. Ben jij handig en steek je graag je handen uit de mouwen? Hou dan de website in de 

gaten. Hier wordt informatie over baanonderhoud gedeeld. 
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Hulp bij trainingen 

Op dit moment verzorgen onze trainers van maandagavond tot en met donderdagavond wekelijks trainingen voor 

onze leden. Op zondagochtend zorgt één trainer er voor dat onze leden vrij kunnen trainen op de baan. Een hele 

opgave om er iedere week weer te staan! Wil jij onze trainers hiermee helpen? Stuur dan een email naar 

info@fccl.nl  

Baanhulp tijdens clubwedstrijden 

Samen met 3 andere vrijwilligers hou jij tijdens clubwedstrijden de rijders goed in de gaten. Is er sprake van een 

valpartij, dan steek je de gele vlag omhoog zodat voor iedereen duidelijk is dat er iemand gevallen is. Ook de 

EHBO-er is op die manier snel geïnformeerd. Zodra de baan weer vrij is, haal je de gele vlag weg en kan de 

wedstrijd weer worden hervat. Heb je interesse? Stuur dan een email naar activiteiten@fccl.nl  

EHBO-er tijdens clubwedstrijden 

Als EHBO-er sta je samen met de baanhulpen op de baan tijdens clubwedstrijden. Bij een valpartij beoordeel je, 

vaak samen met andere vrijwilligers, hoe groot het letsel is en begeleid je de rijder op dat moment. Ben je in het 

bezit van een EHBO-diploma, of ben je via je werk goed bekend op dit gebied, dan komen we graag met jou in 

contact. Stuur een email naar activiteiten@fccl.nl  

Jureren 

Bij clubwedstrijden gaat het op de eindstreep soms maar om centimeters verschil. 

Lijkt het jou leuk om ook eens op de finish te staan en dan de posities van de rijders te noteren? 

Stuur een email naar activiteiten@fccl.nl 

Foto’s maken 

Hoe leuk is het om acties van rijders vast te leggen op foto om deze later nog eens terug te kunnen kijken? Ben jij 

handig met de camera? Stuur dan een email naar info@fccl.nl  

Nieuwsberichten/wedstrijdverslagen schrijven 

Bedenk je wel eens leuke spreuken en/of ga je het schrijven van een kort verhaaltje niet uit de weg? 

Hoe leuk is het om te lezen over (de prestaties van) onze club op Social Media, onze website en in de Elna? Dit kan 

iets zijn over de afgelopen clubwedstrijd, maar kan ook gaan over een activiteit. We vinden het leuk om de FCCL 

onder de aandacht te brengen en hopen op die manier dat dit een aanzet is voor nieuwe ouders/verzorgers om 

hun kind te laten starten met deze fantastisch stoere sport! 

Lijkt het jou wat? Stuur dan een email naar info@fccl.nl  

 

Websitebeheer 

Ben je bekend in de digitale wereld en heb je hier voldoende handigheid in?  

We zoeken mensen die ons willen helpen om onze website up to date te houden. Het plaatsen van informatie en 

het publiceren van standen vallen hier bijvoorbeeld onder. Onderdeel van de website is de webshop waarin leden 

kunnen betalen voor de wedstrijden. Er is natuurlijk ruimte voor eigen inbreng! Is jou interesse gewekt? Stuur dan 

een email naar info@fccl.nl  
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