
 

 

 
 
 
 

Gelegenheids Tapper 
 
 
Waar gaat het over? 
Binnen onze club geven we op zeer regelmatige basis ondersteuning bij verschillende 
evenementen – en dit als tapper. 
Overzicht evenementen: Optredens in sportpaleis/Lotto Arena Hal – De Schakel – veldrijden 
Merksplas…ook baten we in Vosselaar zelf een cafetaria uit in onze sporthal – als ook in 
Vlimmeren / Merksplas worden er activiteiten gepland waar tappers steeds welkom zijn.  
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die hier af en toe ondersteuning kunnen geven. Je maakt dan 
deel uit van het tappersteam waar de vraag steeds aan gesteld kan worden. Het is zeker niet 
de bedoeling om steeds toe te zeggen – in tegendeel: enkel wanneer het jou past. 
 
Wat houdt deze taak in? 
Wanneer je zin hebt om bij een activiteit, als tapper te ondersteunen, kun je dit toezeggen.  
Bijkomend heb je de gelegenheid om vanop de eerste rij – optredens mee te maken 
wereldgroepen/Belgische groepen – die de revue passeren in het sportpaleis/Lotto Arena Hal. 
 
Wat heb je nodig? 
Als je het tof vindt om af en toe eens te tappen dan is dit jouw kans.  
 
Wat krijg je ervoor terug? 
Op de eerste plaats veel dank en respect van onze volleybalclub. Daarnaast veel eigen plezier 
door de eigen bezoekjes aan de evenementen en de verhalen van de vrijwilligers die zijn 
komen helpen. Dit werk tijdens de evenementen levert onze club de nodige extra euro’s om 
het werk te kunnen doen zoals we dat graag doen. 
 
Hoeveel tijd kost deze taak? 
Buiten het zelf deelnemen als tapper, kost het je extra tijd. Veel werk wordt als op voorhand 
gedaan.  
 
Meer info? 
Wil je meer weten omdat je geïnteresseerd bent, bel dan snel Joke Embrechts. Die kan je er 
alles over vertellen. Haar nummer is: 0473 74 83 31 
 

Wij zoeken deze    ster! 
Wij zoeken een vrijwilliger voor deze rol: 


