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Aanmelden als vrijwilliger
HET LIJKT VAAK ONMOGELIJK
TOTDAT JE HET DOET

OOK ALS JE OUDER BENT VAN OF OUDER
BENT DAN

En het wordt leuker dan je verwacht. In het
gezelligste clubhuis van heel Heemstede en ver
daarbuiten, altijd wat te doen wat naadloos
aansluit op jouw passie, je talent of waar je
soms gewoon even behoefte aan hebt. Doe het!
doe mee en (her)ontdek het mooie in jezelf.

Je dochter, zoon sport bij HBC, dan ben je de ouder
of verzorg(st)er van.
Ouder van :
Meld je dan alvast aan voor die vrijwilligersdienst die
eraan zit te komen. info@hbc-detoekomst.nl.
Aanmelden is zoveel leuker dan gevraagd worden, of
doen we dat hierbij al niet ?

Of het nu gaat om een middagje achter de bar
of in de keuken, of ondersteuning in de
planning en organisatie, het meedenken en werken aan de ontwikkeling van evenementen,
Het op orde houden van de administratie, het
verbeteren van de sfeer en inrichting, toezicht
houden op en begeleiden van vrijwilligers, het
versterken van de toekomst van De Toekomst
als het gaat om duurzaamheid, gezondheid en
plaats binnen de sv-HBC en in de gemeente
Heemstede. Kortom er liggen leuke en
uitdagende klussen op je te wachten

Ouder dan :
Dan meld je je vanzelfsprekend ook aan, niet omdat
het moet, maar gewoon omdat het ontzettend leuk is
en we je nodig hebben natuurlijk en ….
DOE HET NU, STRAKS WORDT TE VAAK NOOIT

M : info@hbc-detoekomst.nl
T : 06-30357147

Wacht niet tot je gevraagd wordt, want je weet
dat dat gaat gebeuren, maar, maar meld je aan
(info@hbc-detoekomst.nl) en laat je informeren
en maak zelf de keuze uit wat, wanneer en waar
mogelijk is.

ERKEND VAKMANSCAP
Naast de mogelijkheid om bij HBC-voetbal opgeleid te worden tot vakvrouw/man, heeft ook De Toekomst nu een erkenning als leerbedrijf. Opleidingsrichting
horeca-catering en dan met name gericht op ondernemerschap. Nu gaan we
natuurlijk niet direct gebruik maken van de mogelijkheden, maar het is wel een
mooie waardering voor wat in De Toekomst mogelijk is

BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND
De eerste twee weken van maart bereiden in De Toekomst en in de
Sporthal, leerlingen van Hageveld zich voor op hun eindexamen. Als
het nodig is, goed voelt en past wordt deze termijn verlengd. Voor Hageveld en voor HBC
een prima oplossing om binnen de coronabeperkingen wat voor elkaar te betekenen.
KOFFIE, KOFFIE, LEKKER BAKKIE
De verkoop van echte De Toekomst vers gebrande koffiebonen was een
doorslaand succes. Alles op en uitverkocht. Heb je de actie gemist of zitje
zonder. Bestel dan bij info@hbc-detoekomst.nl (opnieuw) voor € 10,00 haal je
een kilo van de lekkerste koffiebonen uit de regio in huis. Heerlijk voor jou,
fijn voor onze penningmeester.
Ze zijn eigenlijk geen stel, maar wel vaak samen te vinden in De Toekomst.
Harde werkers, altijd bezig. Is het niet vrijwillig achter de bar of in de keuken,
dan is het wel met hygiëne en onderhoud. Nooit te beroerd, altijd present, met een
glimlach, gevoel voor humor en een vlotte babbel. Enthousiast ook vriendelijk gericht op
resultaat. Samen en ieder apart een petje af en diepe buiging voor hun vaste
vrijwilligerswaarde voor HBC

TEAMS VAN VASTE VRIJWILLIGERS
DE KRASSE KNARREN EN VASTE
WAARDEN

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Dat zijn we pas als we met elkaar een gedeeld beeld hebben over hoe het
verder kan. Oud en vertrouwd? Dat vasthouden en een beetje kijken wat er
op ons afkomt, is ook een mogelijkheid.
We zijn benieuwd hoe de teams (vaste vrijwilligers) daar individueel en / of
samen instaan. We kijken er naar uit om team-ondersteuning op maat te
bieden. Waar het ene team de voorkeur heeft om de boel weer op te pakken
waar het gebleven is, heeft het andere team mogelijk een andere behoefte,
verwachting. Omdat allebei de invalshoeken goed zijn is het voor ons van
belang de voorkeuren van de teams te leren kennen. We gaan jullie daar
tijdig en actief voor benaderen.
Niet vandaag of morgen we hebben nog even de tijd want we verwachten dat
er dit seizoen niet veel meer gebeurt. Daardoor zal de aandacht volledig
gericht zijn op de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Zo maken we straks
samen de gewone dingen opnieuw heel bijzonder

WARME BROODJES
Op zondag 1 maart hebben we de nieuwe oven voor het eerst uitgeprobeerd.
Warme krentenbollen, saucijzenbroodjes en vulkoeken. Heel simpel maar wel
erg lekker op een zonnige dag waar dames 1 en de zondag selectie een ‘koffie
en een snack to go’ werden aangeboden. Ouderwets de gezelligste

VVBE
Soms moet je dingen durven uit te dagen. In dit geval de ruimte om weer wat te mogen
doen. Op 16 april is De Toekomst vanaf 20.00 uur ov gereserveerd voor een overleg. Gaat
natuurlijk alleen door als de RIVM en de overheden daar ruimte voor geven. Beetje
uitdagen, moed tonen en wie weet J

KERNWAARDEN
Hoe druk je in een paar woorden krachtig uit wat Vrijwilliger in De Toekomst
waardevol maakt. Welke woorden komen er dan bij jou op. Samen misschien,
betrokken, plezier of initiatief. We gaan met elkaar op zoek naar een drietal
woorden, begrippen die kernachtig de waarde van De Toekomst uitdrukken.
Eigenlijk de redenen waarom je bij De Toekomst vrijwilliger of bezoeker wilt
zijn. Spannend en leuk, we gaan er van uit dat we samen voor het nieuwe
seizoen het drietal hebben benoemd

Natuurlijk is er meer en meer te vertellen, alleen dat houden jullie dan te goed. Fijn dat je
het bericht tot hier hebt willen lezen en wie weet kijk je nu al uit naar de volgende update.
Met Sportieve Groeten
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