Det gode frivilligheds miljø i Vejen HK

VEJEN HKs MEDLEMMER OG FORÆLDRE ER ALLE EN DEL AF FRIVILLIGHEDEN
Vi forventer at alle tager del i de opgaver, der får foreningen til at fungere.
Mange tager et aktivt valg og bliver en del af vores ”klub frivillig”

JEG ER FRIVILLIG I VEJEN HK s ”KLUB FRIVILLIG”, fordi……

REKRUTTERING

HVAD VIL VI MED KLUB FRIVILLIG
Du er en del af fællesskabet og de sjove oplevelser.
Du gør en forskel
Vi tager ikke hele armen:
der er store projekter eller mindre afgrænsede
opgaver

HVAD GØR VI I KLUB FRIVILLIG
Klub frivillig:
- For de frivillige, der tager et aktivt valg
- Modtage den nye frivillige:
Introduktions materiale/snak
- ”Den hjælpende hånd” og ”ressourcebanken”
- Ambassadører for det gode klubliv
- Forventningsafstemning
Struktur, konkretisering og fleksibilitet
- Opgavekort, årshjul,
- Ambassadører for det gode klubliv
Få forældre og frivillige ind over stregen
- Grib en frivillig i hallen – forældre og tidligere
aktive
- Aldrig alene om opgaven
- Tilstedeværelse af ansvarlige ledere
- Gode rammer
- Dialog
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KOMMUNIKATION
OG
Du kender: formål, omfang og tidsramme for
SYNLIGHED
opgaven.
Du vil opleve gensidig respekt og dialog om opgaven
Du ved hvem du kan spørge, hvis du bliver i tvivl.
Vi forventer alle giver en hånd med

ANERKENDELSE
OG
FASTHOLDELSE

Vi har det rart mens vi gør det
Du får en personlig tak
Du er en del af fællesskabet og du ved at din indsats
gør en forskel

Synlighed:
- Årshjul og opgavekort
- Øjenkontakt med klubbens ledelse
- Fortæl den gode historie
- Fordele opgaver efter kompetencer
Kommunikation:
- Fortæl den gode historie
- Positiv omtale
- Hjemmeside, Conventus
- Facebook, flere medlemmer.
- Dialog
Det er sjovt og nye fællesskaber:
- Samvær, produktivitet og humor
- Ansvarlige ledere er nærværende
- Feedback og evaluering
- Hjælp og sparring til hinanden , den erfarne
træner til den nye træner.
- uddannelse
Anerkendelse:
- Den gode fornemmelse af at være med til at gøre
en forskel
- De frivillige fejres af spillerne.
- En personlig tak fra den ansvarlige i klub ledelsen
- Den gode fortælling om de frivilliges indsats i
medierne
- Tøj, oplevelser eller anden håndgribelig tak
- En årlig sammenkomst.
- Ledere, frivillige og spillere er sammen om det.

DERFOR ER JEG FRIVILLIG I VEJEN HK
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