
WWF zoekt vrijwilligers!  
 
 
Beste ouders, leden, donateurs, 
 
Onze club draait op vrijwilligers en hier kunnen we niet zonder. Voor onze potgrondactie, 
kantinediensten, oud papier, etc. hebben wij ook vrijwilligers nodig. Daarom vragen wij via 
deze weg of jullie ook een steentje bij willen dragen aan de club. Hieronder wordt uitgelegd 
wat de vrijwilligerstaken inhouden. 
 
 

ü Potgrondactie (20 maart 2020) 
Tijdens deze avond gaan we langs de deuren in en rond Goutum om potgrond te 
verkopen. We verzamelen bij de sportkantine in Goutum. De vrijwilligers worden in 
groepen verdeeld en krijgen een aantal straten toegewezen. Iedere groep beschikt 
over een auto met aanhangwagen en gaat hiermee de straten langs. De opbrengst is 
voor de club. 

 
ü Bloemenactie (8 mei 2020) 

Het principe van de bloemenactie is gelijk aan de potgrond actie, maar in dit geval 
verkopen we bloemen: geraniums, margrieten, petunia’s, etc. Ook hier is de 
opbrengst voor de club.  

 
ü Rommelmarkt (5 en 6 juni 2020) 

Op de rommelmarkt verkoopt WWF op het sportveld in Goutum spulletjes die een 
nieuwe eigenaar zoeken: pannen, kopjes, glazen, kleding, schoenen, boeken, 
elektra, speelgoed, meubels, enzovoort.  
De rommelmarkt wordt zaterdags gehouden. Op de vrijdag ervoor verzamelen we 
alle goederen. We gaan met karren langs de straten (zelfde straten als potgrond- en 
bloemenactie). Veel mensen hebben hun spulletjes al bij de weg gezet. Deze nemen 
we mee en brengen we naar het sportveld.  
De volgende dag is de verkoop. De vrijwilligers van WWF staan bij de kramen om te 
verkopen. 
Voor de rommelmarkt zoeken wij dus vrijwilligers die op vrijdag of zaterdag of beide 
dagen kunnen helpen.  

  



ü Oud papier 
Eén a twee keer per jaar wordt onze club (en tegelijk nog twee andere clubs) 
ingedeeld om te helpen met het ophalen van oud papier in Goutum, Wiarda en 
Jabikswoude. Het ophalen van het oud papier wordt gedaan op een 
zaterdagochtend.  
Het principe is dat clubs een persoon sturen die wordt ingedeeld bij één van de drie 
vuilniswagens. De ene vuilniswagen is wat luxer dan de andere, dus bij de ene 
vrachtwagen moet je alleen helpen als er eventueel papier naast valt of als de 
container om valt. Bij de andere vrachtwagen haak je de containers aan de 
vuilniswagen, zodat deze de containers kan legen. 
Voor 2020 zoeken wij nog een vrijwilliger om te helpen op 17 oktober.  

 
ü Kantinediensten 

Tijdens het voor- en najaarsseizoen korfballen we op het veld. Voor het draaien van 
de kantine zijn vrijwilligers nodig. Taken die hier onder andere bij horen zijn: verkoop 
achter de bar, zorgen voor drinken voor de sportteams in de pauze en 
scheidsrechters in pauze, enzovoort. Als u er voor de eerste keer staat, wordt er voor 
gezorgd dat u met een ervaren vrijwilliger achter de bar staat.  
 

 
 
We hebben uw hulp nodig! Wij horen graag waar u bij wilt helpen. Dit kan door te mailen 
naar info@wezwarberenfluch.nl. Meerdere opties zijn natuurlijk van harte welkom. Als u nog 
meer informatie wilt, kunt u ook mailen naar bovengenoemd e-mailadres. 
 
 
 
Groet, 
Bestuur Wêz Warber en Fluch 

     
 
 
 


