B You! B Crew. Onderhoud & Techniek.
Eén van de vele vrijwilligersfuncties die om invulling vragen is die van crewmember
Onderhoud & Techniek. Als vrijwilliger maak je onderdeel uit van de commissie
Onderhoud & Techniek, die verantwoordelijk is voor zowel ons pand als de licht- en
geluidsinstallatie en andere apparatuur. Je onderhoudt al onze voorzieningen maar
biedt ook technische ondersteuning tijdens inloopavonden en events als dat nodig is.
Wel of niet iets voor jou? We noemen 3 reden(en) waarom dit (n)iets voor jou is!
Ä Je houdt niet van werken met je
handen
Ä Techniek interesseert je niets
Ä Je houdt er niet van samen te werken

Ö Je geniet van een uitdaging
Ö Techniek is je passie
Ö Je houdt van op tijd komen

Uiteraard bepaal je altijd in overleg met de andere leden van de commissie wanneer
en hoe vaak je inzetbaar bent. Het is dan ook niet meteen te zeggen hoeveel tijd je
kwijt bent als je bij ons aan de slag gaat als crewmember Onderhoud & Techniek.
Bovendien is het de ene week iets meer dan de andere week.
What’s in it for me?
Wij vinden dat vrijwilligerswerk bij ons ook iets moet opleveren. Ook voor onze
vrijwilligers geldt dat zij zich veilig en prettig moeten voelen en zich moeten kunnen
ontwikkelen. Wij bieden ruimte om te ontdekken, leren en experimenteren. Als uiting
van onze waardering sluiten wij jaarlijks (voor de start van de zomervakantie) af met
een feest voor onze vrijwilligers. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) verplicht. Wij helpen je met de aanvraag hiervan.
Interesse?
Ben jij geïnteresseerd om als crewmember Onderhoud & Techniek bij ons aan de slag
te gaan? Mail dan naar voorzitter@thebvenray.nl zodat we vrijblijvend een gesprek
kunnen inplannen om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij zien er
naar uit om kennis met je te maken en samen aan de slag te gaan voor onze jongeren
in Venray.

