Team
Wildwater

Freestyle

Freestyle
& branding
varen

•Deze freestylers appgroep is bedoeld voor vaarafspraken om te gaan freestyle kayaken,
denk hierbij aan een dagje hohenlimburg, weekendje plattling of een freestyle sessie bij
de club in Harderwijk
•Dagje branding varen? Laat het weten misschien wil er iemand mee!
•Transport en detail afspraken worden dan in aparte groepjes afgestemd .
•Organisatorische afstemmingen of vragen

Wildwater

Wildwater
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•Ga je wel eens wildwatervaren? In deze appgroep bereik je met één bericht alle
potentiele wildwater vaarders en kan je vragen of ze mee willen. Het zou toch zonde
zijn als er iemand thuis op de bank zit en jij met een lege plek in de auto naar
Hohenlimburg of Zoetermeer rijdt.
•Ook de georganiseerde langere wildwater vakanties krijgen vorm in deze appgroep
•Vaar niveaus worden afgestemd
•Organisatorische afstemmingen of vragen m.b.t. wildwater en alles wat hier bij hoort
•Transport en detail afspraken kunnen dan in een aparte groepjes afgestemd worden

Team Toer /
zeevaren / SUP

< 25 km varen

•Bespreken van een geplande tocht tot +/- 25 km.
•Aanmelden voor een tocht en afmelden bij een tocht via de link van het formulier
•Hulp vragen bij het organiseren van een tocht
•Op de hoogte houden van de organisatiorische ontwikkelingen van de tocht
•Transport en detail afspraken worden dan in aparte groepjes afgestemd .

> 25 km varen

•Bespreken van een geplande tocht waarbij de afstand enige beoefening vraagt van de deelnemers
•Aanmelden voor een tocht en afmelden bij een tocht via de link van het formulier
•Hulp vragen bij het organiseren van een tocht
•Op de hoogte houden van de organisatorische ontwikkelingen van de tocht
(weeromstandigheden,vervoer, etc)
•Transport en detail afspraken worden dan in aparte groepjes afgestemd .

Tot 25 KM

25 Km + varen

Zee varen

SUP

Zeevaren

•Melden van een spontane tocht. Weerverwachting bijhouden.
•Aanmelden voor een tocht en afmelden bij een tocht via de link van het formulier
•Hulp vragen bij het organiseren van een tocht
•Op de hoogte houden van de organisatorische ontwikkelingen van de tocht
(weersomstandigheden, vervoer, etc)
•Transport en detail afspraken worden dan in aparte groepjes afgestemd .

Adhoc varen bij
club

SUP
Adhoc varen
bij de club
17-8-2017

•SUP sessies, trainingen en allerlei tochten met de SUP kunnen in deze app afgestemd worden

•Heb je zin om te varen? Gooi je vertrek tijd in deze app en zie de reacties tegemoet komen!
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De kantine commisie is:
Het creatieve brein achter het sonar verhaal ”van achter de bar”
Team Kantine

Bar ploeg

Bar
ploeg

• Meld je hier voor aan als je je incidenteel of structureel wilt
inzetten als bardienstvrijwilliger.

Kook
ploeg

• Meld je hiervoor aan als je wel eens een vrijdagavondmaaltijd
wilt verzorgen of als je gebruik wilt maken van deze service.

• Je ontvangt berichten over:
• Afspreken of hulpvraag van de bardiensten
• Roosterwijzigingen
• Zaken & ervaringen omtrend IVA (Instructie Verantwoord
Alcoholschenken)

Kook ploeg
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• Je ontvangt berichten over:
• Verzoek om een maaltijd te verzorgen
• Opgave voor deelname aan verenigingsmaaltijd (link formulier)
• De kok informeerd over zijn menu en aanvang tijd
• Roosterwijzingen
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Team Communicatie
/PR / Sonar
Input voor Sonar,
Website,
Multimedia

Communicatie

17-8-2017

• Meld je hier aan als je een herinnerings app wilt
ontvangen om kopy aan te leveren voor de Sonar
of website
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Als instructieteam willen we allerlei praktijk en theorie lessen aanreiken waardoor de kanosport leuker veiliger en makkelijker wordt.
Er is zoveel te leren waardoor je alles uit je sport kan halen wat er in zit.
Meld je aan bij deze groepsapp om te weten welke uitdagingen er zijn om aan te gaan.
Een leerzame les passend bij je leeftijd, interesses en niveau of een traject naar diploma kvA of kvB.
Alles om je vervolgens met veel plezier aan de overige clubactiviteiten te kunnen laten deelnemen
Team
Instructie

Instructie
programma

• Jaarprogramma, instructeurs op welke avond
• Uitzetten van een reminder voor de instructie
avonden, wat gaan we wanneer doen

Jeugd instructie
programma

• Jaarprogramma, instructeurs op welke avond
• Uitzetten van een reminder voor de instructie
avonden, wat gaan we wanneer doen

Kanovaardigheid
A

• Tijden van de lessen, uitval doorgeven
• Extra avonden doorgeven

Kanovaardigheid
B

• Tijden van de lessen, uitval doorgeven
• Extra avonden doorgeven

Instructie
programma

Jeugd instructie
programma

Kanovaardigheid A
(KVA)

Kanovaardigheid B
(KVB)
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Team
activiteiten /
Jeugd

Activiteiten

Activiteiten

• Onze vereniging staat voor activiteit en gezelligheid.
Van Kinderfeest tot wandelen, thema avond tot
lekkere maaltijden. Wil jij op de hoogte zijn van al het
leuks wat de vereniging op dit gebied te bieden heeft
meld je dan aan voor deze app!
• Detail afspraken worden dan in aparte groepjes
afgestemd .

Jeugd
activiteiten

• Onze vereniging staat voor activiteit en gezelligheid.
Van Kinderfeest tot wandelen, thema avond tot
lekkere maaltijden. Wil jij op de hoogte zijn van al het
leuks wat de vereniging op dit gebied te bieden heeft
meld je dan aan voor deze app!
• Detail afspraken worden dan in aparte groepjes
afgestemd .

Jeugd activiteiten

Team
Botenbeheer /
Clinics
Vereniging Boten /
materiaal beheer

Clinic vrijwilligers

Vereniging
boten /
materiaal
beheer

• Uitnodigen voor een klusavond
• Aangeven van schade aan materiaal
• Materiaal uitgifte voor de verhuur
• Info over de verhuur

Clinic
vrijwilliger

• Aanmelden voor hulp bij een clinic via
link formulier
• Vraag uitzetten voor het geven van een
clinic
• Roosterwijzigingen voor de clinics

Team
Onderhoud

Klus team

Klus
Team

• Meld je hiervoor aan als je je wilt inzetten voor
incidentele onderhoudsklusjes aan verenigings
eigendommen.
• Je ontvangt berichten over:
• Vraag om hulp bij onderhoud - of nieuwe klus
• Klusrooster bij langdurige klussen op projectbasis
(maandagavondploeg)
• Wijzigingen etc op dit klusrooster.

Bestuur

Team
Wildwater

Team Toer /
zeevaren / SUP

Team Kantine

Team Communicatie
/PR / Sonar
Input voor Sonar,
Website,
Multimedia

Freestyle /
Branding varen

25 Km + varen

Bar ploeg

Wildwater

Tot 25 KM

Kook ploeg

Zee varen

Team
Instructie
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Team
Botenbeheer /
Clinics

Instructie
programma

Activiteiten

Vereniging Boten /
materiaal beheer

Jeugd instructie
programma

Jeugd activiteiten

Clinic vrijwilligers

Kanovaardigheid A
(KVA)

SUP

Adhoc varen bij
club

Team
activiteiten /
Jeugd

Kanovaardigheid B
(KVB)

Team
Onderhoud

Klus team

Communicatie afspraken
1.
2.

3.
4.
5.
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Alleen kano gerelateerde zaken
De groep is bedoeld om informatie te delen zoals
vaarafspraken, evenementen en tochten
Geen overbodige berichten (niet iedereen wil alle ‘bijzaken’
ontvangen)
Gebruik de app alleen tussen 8:00 en 20:00
Houd elkaar scherp m.b.t. juist gebruik van de afspraken
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