
• S C H E R P E N H E U V E L  •

Wil u graag onze club op een andere 
manier steunen door middel van sponsoring 
neem dan contact op met:
- Raf Frederickx via mail penningmeester@kbbc-clem.be of telefonisch op het nummer 0495 30 06 12
- Bart Van den Berg via mail voorzitter@kbbc-clem.be of telefonisch op het nummer 0475 97 15 70

Wij leggen u graag via onze sponsorbrochure de verschillende mogelijkheden uit en hopen dat wederzijdse 
verwachtingen kunnen worden ingelost.

OPEN VACATURES
Wil een club goed draaien dan is er niet enkel 
een bestuur nodig maar veel meer dan dat…

Binnen de ploegen bijvoorbeeld is er naast de spelers en coach 
ook een 

ploegverantwoordelijke nodig die 
wordt gesteund door ouders 
om mee te helpen om het terrein op te zetten en af te breken, 
mee de tafelfuncties te doen, te helpen bij evenementen waar je 
ploeg wordt voor aangeduid... Denk er dus aan om je bij het be-
gin van het seizoen kandidaat te stellen binnen je ploeg. Zonder 
ploegverantwoordelijke zal de organisatie op een dood spoor 
komen en zal dit de ploeg rechtstreeks impacteren. Kandidaat 
ploegverantwoordelijken mogen altijd een mail sturen naar voor-
zitter@kbbc-clem.be of bel op 0475 97 15 70 (Bart Van den Berg)

We zijn, zowel binnen de jeugd op zoek naar 

YOUTH Officials 
CLEM is in contact met BVL om dit in onze sporthal te organise-
ren. Vanaf 14 jaar kan je hier aan deelnemen en kan je van U8 tot 
en met U12 fluiten. Uiteraard zal er bij elke wedstrijd een ervaren 
ref van de club je bijstaan. Hou de verdere communicatie hier-
omtrent zeker verder in het oog en reageer snel. 

Zowel 

intern- als externe communicatie 
is belangrijk voor een goede clubwerking. Wij zoeken nog 
steeds mensen die zich graag hiervoor willen engageren bin-
nen de club. Opstellen van artikels, het maken van een reporta-
ge, een event in de kijker zetten, ontwerpen van affiches, Clem 
up to date houden op de social media … Wens je je hiervoor 
kandidaat te stellen mail dan naar voorzitter@kbbc-clem.be of 
bel op 0475 97 15 70 (Bart Van den Berg)

Binnen de club zijn we ook op zoek naar mensen die graag 
willen helpen binnen de 

logistieke tak
Dat wil zeggen o.a. materiaalbeheer, beheren van uitrustingen 
en stock, opvolgen van bestellingen van sportmateriaal, etc…
Binnen dit team is een handige Harry ook altijd welkom om links 
of rechts iets in elkaar te knutselen of eigen materiaal te herstel-
len als het stuk is. Wens je je hiervoor kandidaat te stellen mail 
dan naar voorzitter@kbbc-clem.be of bel op 0475 97 15 70 (Bart 
Van den Berg)


