
 

 

Je eigen kind plus ca. 2000 Houtense basisschoolleerlingen blij maken?!?! 
  
Sinds 2016 organiseren wij het Schoolvoetbaltoernooi Houten bij FC Delta Sports ’95 en SV Houten. 
Voor de continuïteit op de lange(re) termijn zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiastelingen voor de 
organisatie van het schoolvoetbaltoernooi Houten vanaf 2022. 
  
Wat doe je? 
De organisatie (bestaande uit vrijwilligers vanuit FC Delta Sports ‘95 en SV Houten, waar nodig 
ondersteund door Sportpunt Houten) komt jaarlijks 4 maal (digitaal) bijeen om onder andere de 
toernooidata vast te stellen en de taken t.a.v. de voorbereiding van het toernooi te verdelen. We 
hebben de afgelopen jaren een draaiboek gemaakt dat we volgen en dat ons als organisatie 
duidelijkheid en overzicht geeft. Op de wedstrijddagen (3 woensdagmiddagen in maart en/of april) 
ben je bij voorkeur aanwezig om samen met de andere vrijwilligers alles in goede banen te leiden. 
  
Wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die overzicht kunnen houden, kunnen verbinden 
binnen de vereniging om andere vrijwilligers op de wedstrijddagen te betrekken, maar ook buiten de 
vereniging contact kunnen leggen, denk hierbij aan de gemeente (voor veldhuur), EHBO, ROC 
Midden Nederland (voor scheidsrechters), leveranciers voor de prijzen en de KNVB. Daarnaast is er 
natuurlijk contact met de contactpersonen vanuit de scholen over de inschrijvingen.  
Ook is er iemand nodig die de inschrijvingen coördineert en wedstrijdschema’s opstelt. 
  
Wat krijg je ervoor terug? 
 
Je mag bijdragen aan een middag voetbalplezier voor ca. 2000 Houtense basisschoolleerlingen. 
Je krijgt een hoop dankbaarheid terug van zowel ouders als deelnemende kinderen op de dag zelf, 
daarnaast is de organisatie met het team een leuke activiteit die veel voldoening biedt. 
  
Ben je geïnteresseerd en of wil je meer weten? 
  
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande interesse hebben of nog vragen hebben, dan kan je 
mailen naar schoolvoetbaltoernooihouten@gmail.com. Bij voorkeur draai je al mee in de 
(voorbereiding van de) editie 2021 zodat je kunt ervaren hoe het eraan toe gaat. 
  
Met sportieve groeten, 
  
Organisatie Schoolvoetbaltoernooi Houten 2021 
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