
COMMUNICATIE
Vertel samen met Brigitte het verhaal van Batavia Swim

Een wedstrijdverslag schrijven, nieuws op de website plaatsen, foto’s maken 
tijdens een wedstrijd of op social media posten... kortom de buitenwereld 
laten weten wie we zijn en wat we doen als Batavia Swim. We zijn op zoek 
naar zwemmers of ouders van zwemmers die het leuk zouden vinden om 
deel uit te maken van het communicatie team.  Vragen of interesse? Mail 
Brigitte via communicatie@bataviaswim.nl of bel/app naar 06 20919823. 
Join the team!

INSCHRIJVEN van WEDSTRIJDEN
Een mooie taak die je vanuit huis kunt doen  

Roger en Jeroen schrijven de wedstrijden in voor 
de minioren en junioren. Zij kunnen wel wat hulp 
gebruiken. 
Het is een taak die je vanuit huis kunt doen met 
behulp van een computer en het inschrijfprogramma 
TEAM. Stap voor stap word je ingewijd in de wondere 
wereld van het inschrijven. Want zonder inschrijven 
geen wedstrijden!

ADMINISTRATIE
Een goede vereniging is financieel gezond
Roel is naast trainer en secretaris ook onze penningmeester. En bij een 
zwemvereniging valt het administratieve gedeelte uiteen in een paar 
gebieden. Zo kennen we naast het innen van de contributie*, ook
het depot houden* en het beheer van de materiaal voorraad (T-shirts, 
oortjes, badmutsen ed.). Alles bij één persoon betekent toch aardig 
wat tijd. Maar als we de taken verdelen staan we samen sterk.  
Draag jij ook je steentje bij?!

*Het hebben van een administratieve achtergrond is een pré

VACATUREBANK
We zijn een jonge snel groeiende vereniging en zijn op zoek 
naar ouders en leden die een taak willen vervullen binnen 
onze vereniging. Door een team te vormen met vrijwilligers 
staan we samen sterk(er) en blijft het voor iedereen leuk zijn of 
haar steentje bij te dragen. Dus... 

Join The Team!

HANDEN AAN HET BAD
Kom het trainerssteam versterken!

Onze vereniging groeit hard en om alle zwemmers met plezier binnen hun 
mogelijkheden het beste uit de zwemsport te halen kunnen we wel wat extra 
handen aan het bad gebruike. Geen ervaring? Geen enkel probleem, we nemen je 
stap voor stap mee en gooien je niet meteen ‘in het diepe’. Loop eens mee met een 
van de trainers en ervaar hoe leuk het is om hierbij mee te helpen. Doen! 


