
(advertentie) 

SPONSOREN GEZOCHT! 
Specifiek voor de exploitatie zijn we nog op 
zoek naar sponsoren. Hierbij valt te denken 
aan het leveren van goederen en/of diensten 
tegen gunstige voorwaarden of het doen van 
een sponsorbijdrage. 

Als tegenprestatie zullen wij uiteraard jouw 
bedrijfsnaam duidelijk kenbaar maken bij de 
eventuele producten/acties, maar ook is het 
mogelijk om als shirtsponsor vermeld te wor-
den op de kleding van de exploitatie. 

Kan jij als ondernemer iets voor ons beteke-
nen of weet jij wellicht een bedrijf dat hier 
voor open zou staan? 

Stuur dan een email naar:  
exploitatie@emos.nl 

50e VRIJWILLIGER BIJ DE EXPLOITATIE! 
Elke paar weken groeit de groep vrijwilligers bij de Exploitatie van EMOS weer en een week of 
twee geleden was het dan ook zover: Het 50e lid was een feit! We zeggen met opzet was, want 
inmiddels zijn we al weer een paar nummers verder. 

We zijn hier dan ook enorm blij mee en toch ook wel een beetje trots op. Blijkbaar geeft de 
nieuwe aanpak bij de Exploitatie ook de gehoopte motivatie voor anderen om ook een steen-
tje bij te dragen. Sommigen zijn nieuw, anderen meldden zich opnieuw aan, na eerder te zijn 
gestopt. Het maakt voor ons ook niet uit of je wel of geen ervaring hebt met horeca of iets 
dergelijks, iedereen is welkom! 

Maar we zijn er nog niet, verderop in deze nieuwsbrief zijn de nog niet-ingevulde plekken in de 
roosters weergegeven. Mocht je nog iemand weten die hiervoor geschikt is, of lijkt het je zelf 
wat… geef dit dan door via een email aan: exploitatie@emos.nl 

NIEUWE INRICHTING 
KRIJGT VORM 
De meesten die de kantine met enige regelmaat 
binnenlopen zal het al wel zijn opgevallen: De ge-
schilderde en gevulde plantenbakken in de kanti-
ne en de witte kast bij de koffiehoek. Stukje bij 
beetje proberen we de kantine nog wat meer 
sfeer te geven zodat het nog gezelliger wordt bij 
EMOS. 

Zo zijn een aantal plantenbakken sinds kort in een 
mooie warme bruintint geschilderd en voorzien 
van echte planten. Mocht je hierbij kunnen en willen helpen, kan je contact opnemen met 
René Lansink. 

Daarnaast is de grote roltafel verplaatst naar een minder op-
vallende plek en is hier een mooie witte kast voor in de plaats 
gekomen. Op/in de kast kan nu iedereen koffiemelk, suiker, 
zoetjes, theezakjes en roerstaafjes vinden. Op korte termijn 
komen daar nog kleurplaten en kleurpotloden bij. Mocht ie-
mand nog strips en/of (kinder-) leesboeken over voetbal ‘over’ 
hebben, houden wij ons aanbevolen!  

Via deze weg willen we in ieder geval Bob Fiselier bedanken voor de mooie kast! 

LEEFTIJDSCONTROLE BIJ VERKOOP VAN 
ALCOHOL BLIJFT EEN AANDACHTSPUNT 

Bij EMOS is het niet anders dan bij alle andere 
plekken waar alcohol kan worden gekocht: De 
controle op leeftijd kan en moet beter wor-
den uitgevoerd en toegepast. 

Dit betekend dat vrijwilligers achter de bar 
actief om legitimatie moeten vragen bij perso-
nen onder de 25 jaar (better safe then sorry) 
en dat trainers en leiders ook een verant-
woordelijkheid hebben als zij met een team 
nazitten bij EMOS. 

De controles worden geïntensiveerd en de 
boetes liegen er niet om (>1000 euro en kans 
op sluiting bij herhaling). Deze boetes zijn 
overigens niet alleen voor EMOS, maar ook 
voor de minderjarige koper en/of de meer-
derjarige koper die dit koopt en verstrekt aan-
een minderjarige. 

Wij, als voetbalvereniging EMOS en als leden 
van die vereniging (incl. ouders/verzorgers 
hiervan) hebben dus gezamenlijk een verant-
woordelijkheid hierin te nemen!  

INZET JEUGDOUDERS IN EXPLOITATIE GROOT SUCCES! 

Zoals bij alle verenigingen heeft ook EMOS een probleem om vol-
doende vrijwilligers te vinden. Kijk alleen al op de vacaturepagina 
van exploitatie. En dan hebben we het nog niet over de andere vaca-
tures binnen EMOS. 

Maar sinds dit seizoen zijn we gestart om elke zaterdag een team 
aan te wijzen waarbij een aantal ouders die dag de exploitatie on-
dersteunen. Al met al kunnen we dit best wel een succes noemen. 

Niet elke zaterdag wordt uiteindelijk ‘gevuld’ maar veruit de mees-
ten wel. En wat blijkt? Vaak vinden ze het verrassend leuk om te 
doen en meerderen zijn inmiddels ook lid geworden van het exploi-
tatie-team. En zeg nou zelf: Wat zijn nou 3 uurtjes per maand? 

Michiel Wegdam kwam zelf met de suggestie en doet ook nog eens 
de planning hiervan, enorm bedankt Michiel! 
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ALLE VACATURES BIJ DE EXPLOITATIE! 
Hierbij een overzicht van alle nog niet-ingevulde plekken in de roosters. De onderste rij zijn geen vacature van exploitatie, maar hebben er wel 
direct verband mee. Om die reden willen we ze hier toch ook nog even vermelden. 
Mocht je nog iemand weten die hiervoor geschikt is, of lijkt het je zelf wat… geef dit dan door via een email aan: exploitatie@emos.nl 

KANTINE-VRIJWILLIGERS  
OP DOORDEWEEKSE        

DAGEN (M/V) 
Van maandag tot en met donderdag wordt er 
bij EMOS getraind. Deze beginnen tegen een 
uur of vijf en de eindtijd verschilt per dag. 

Op een aantal van die dagen zijn er nog tijd-
stippen waarop de kantine gesloten is of er 
behoefte is aan extra bezetting (zodat men 
bijvoorbeeld niet wekelijks hoeft te komen). 

Over het algemeen zijn dit vrij rustige dien-
sten, waarbij het er vooral om gaat dat er 
iemand aanwezig is zodat ouders een kopje 
koffie of dergelijks kunnen drinken. 

MAANDAGAVOND VAN 17:00 - 20:00 UUR 
(BIJ THUISWEDSTRIJDEN VAN HET DARTS-
TEAM TOT 19:00 UUR) 

DINSDAGAVOND VAN 20:00 - 23:00 UUR 

SNACKCORNER-
VRIJWILLIGERS OP             
ZATERDAG (M/V) 

Zoals gezegd verkopen we naast allerlei 
drankjes aan de bar ook koude en warme 
snacks. Hierbij moet je denken aan patat en 
de meest gangbare gefrituurde snacks als 
frikandellen, kroketten, bitterballen en derge-
lijke, maar ook warme gehaktballen en 
broodjes gezond. 

In de snackcorner werken we vanaf ongeveer 
11:00 uur tot circa 18:00 uur,  maar dat hangt 
ook af van de bezetting (we zijn flexibel). Het 
liefst zouden we ook op zondag willen verko-
pen, maar vooralsnog hebben we de focus 
nog uitsluitend op de zaterdag. 

Zoals gezegd zijn we flexibel… mocht jij ons 
willen helpen ben je van harte welkom. Of 
dat nou een paar uur is of een hele dag.     
We zullen je rustig alles uitleggen en een tijd-
je inwerken, dus ervaring is geen noodzaak. 

KANTINE-VRIJWILLIGERS     
OP ZATERDAG EN ZONDAG 

(M/V) 
Op zaterdag vinden veruit de meeste wedstrij-
den plaats, zowel uit- als thuiswedstrijden. Dat 
betekend niet alleen veel spelers en speelsters, 
maar ook trainers, leiders, ouders en ander 
publiek dat komt kijken. 

En voor die mensen doen we graag de kantine 
open, voor een kopje koffie, thee of chocolade-
melk, een biertje, wijntje of gewoon een glaas-
je frisdrank. En daarnaast verkopen we ook 
snoep, koeken en koude en warme snacks. Om 
dit goed te kunnen doen zoeken we nog vrijwil-
ligers achter de bar. Dit doen we in tijdsblokken 
van 3 uur. 

ZATERDAGS VAN 8:00 - 11:00, 11:00 - 14:00, 
14:00 - 17:00 en 17:00 - 20:00 UUR 

ZONDAGS VAN 8:00 - 11:00 en 11:00 - 14:00. 

 

GASTHEER / GASTVROUW 
GEZOCHT! 

Op zaterdag zijn we bij EMOS nog dringend 
op zoek naar iemand (of meerdere personen 
bij toerbeurt) die namens de vereniging de 
kleedkamers beheert/beheren.  

Het gaat hierbij vooral om het schoon en op-
geruimd houden van de centrale gang, toi-
letten en kleedkamers en het wegwijs maken 
van teams / personen met vragen.  

Daarnaast zal je ervoor zorgen dat de jongere 
jeugd ranja krijgt na de wedstrijd en oudere 
jeugd en scheidsrechters een welverdiende 
beker thee in de rust.  

Qua uren zijn we ook hier flexibel, iedere hulp 
is welkom.  

 

SCHOONMAKERS             
(M/V) 

Doordeweeks is het uiteraard noodzakelijk 
dat er ook schoongemaakt en opgeruimd 
wordt. 

Helaas is deze groep de laatste tijd flink uitge-
dund en is het voor een vereniging als EMOS 
ook niet te doen om dit uit te besteden aan 
een professioneel schoonmaakbedrijf. 

Er zijn natuurlijk diverse werkzaamheden te 
verrichten, van licht tot wat zwaarder. 

In overleg is alles mogelijk, dus mocht jij evt. 
tijd hebben maar liever op een rustig mo-
ment de club willen helpen? Dan is dit wel-
licht de ideale oplossing. Je maakt wel onder-
deel uit van een team, dus je staat er zeker 
niet alleen voor. 

 

HANDIGE HARRY’S             
(M/V) 

En als je anders heet is dat ook geen probleem! 
Heb jij 2 rechter handen of heb/had jij voor je 
werk veel kennis van zaken als installatiewerk, 
timmerwerk, bestratingen, groenvoorziening of 
dergelijke? Of wil je gewoon graag helpen als er 
wat te doen is? 

Ook dan ben je van harte welkom bij EMOS. Er 
zijn van tijd tot tijd zogenaamde onderhouds-
dagen waarbij bepaalde klussen worden aange-
pakt of defecten worden gerepareerd, maar 
ook is er een onderhoudsploeg die elke week 
ervoor zorgt dat alles werkt en er netjes uitziet. 
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