
Marshalorganisatie 
opzetten/verbeteren 

2.Inbedding in organisatie

1.Beleid en doelen

3.Marshal plan maken

4.Marshalcommissie 
instellen + taken

1.1.Waarom marshals inzetten?

1.2.Wat wil je bereiken

2.3.1.Relatie met bestuur/management

2.3.2.relatie met receptie

2.3.3.relatie met horeca

2.3.4.Hoe zijn taken op elkaar afgestemd

1.1.1.wat draagt de marshal bij aan de doelen

1.2.1.goede ontvangst

1.2.2.bevorderen spelplezier

1.2.3.doorstroming

1.2.4.vlotte start

1.2.5.juist gebruik baan

1.2.6.prettige behandeling in de baan

2.1.Wie is verantwoordelijk voor de 
marshaldienst

2.1.1.welke bevoegdheden 

2.1.2.welk budget

2.1.3.wie beslist

2.2.in welke documenten de marshals 
vernoemen

2.2.1.beleidsplan

2.2.2.gebruikersovereenkomst

2.2.3.calamiteitenplan

2.2.4.huishoudelijk reglement

2.2.5.baanreglement

2.2.6.verzekeringen

2.2.7.marshalplan

2.3.relaties marshal met 
anderen

2.2.1.1.beleid en doelen

2.2.2.1.wie is verantwoordelijk

2.2.2.2.wat is afgesproken
2.2.2.2.1.ondersteuning

2.2.2.2.2.financiering

2.2.3.1.rol van de marshal

2.2.4.1.sanctiebeleid

2.2.4.2.klachtenbeleid

2.2.5.1.bevoegdheden marshal

2.2.5.2.waar kan de marshal op letten

2.2.6.1.hoe zijn marhals vezekerd

2.2.7.1.zie nr ...

1.wat wil je dat een gastspeler na afloop 
zegt over de marshal?

3.1.doelstellingen

3.2.plaats in de organisatie

3.3.taakbeschrijving

3.4.functieprofiel

3.5.bevoegdheden

3.6.dienstrooster

3.7.rechten en plichten M

3.8.uitrusting vd M

3.9.teambuiliding

3.10.wervingsprocedure

3.11.Evalueren een bijsturen

3.1.1.uit beleidsplan

3.2.1.aan wie verantwoording afleggen

3.3.1.Gastheerschap

3.3.2.Toezichthouder

3.3.3.Hulpverlener

3.3.1.1.welkom heten+ plaats waar

3.3.1.2.vertellen: je bent er voor de spelers

3.3.1.3.wegwijs maken gasten

3.3.1.4.interesse tonen, vragen stellen

3.3.1.5.evt. groepen begeleiden bij starten

3.3.1.6.begeleiden start bij grote drukte

3.3.2.1.Doorstroming geleiden

3.3.2.2.veiligheid 

3.3.2.3.zorg voor de baan3.3.2.3.1.pitchmarks, harken, plaggen

3.3.3.1.bij calamiteiten

3.3.3.2.als service naar spelers

3.4.1.welke kennis nodig

3.4.2.welke vaardigheden inzetten

3.4.3.welke eigenschappen belangrijk

3.4.1.1.van documenten die van invloed zijn op taken en functioneren

3.4.1.2.specifieke informatie per dag

3.4.1.3.oplossingen voor doorstromingsproblemen

3.4.2.1.buggy rijden

3.4.2.2.sociale vaardigheden

3.4.2.3.gebruik benodigde apparatuur

3.4.2.4.zelfstandig beslissingen nemen

3.4.3.1.klantgericht/dienstbaar

3.4.3.2.vriendelijke inborst, uitstraling

3.5.1.staan in baanreglement

3.6.1.diensten in alle seizoenen?

3.4.2.3.1.bijv. tablet met baanbezetting

3.4.2.1.1.routes, rijden vs wachten, enz.

3.6.2.tijdsduur per dienst

3.6.3.overdracht info bij wisseling

3.6.4.aantal diensten per maand per marshal

3.6.5.vast rooster, vaste dagen, random?

3.7.1.rechten

3.7.1.1.versnapering tijdens dienst

3.7.1.2.deelname vrijwilligersdag

3.7.1.3.vergoeding? 

3.7.2.Plichten

3.7.2.1.minimaal 2x per maand een dagdeel dienst

3.7.2.2.voorgeschreven kleding dragen

3.7.2.3.na afloop buggy schoon achter laten

3.7.2.4.teambijeenkomsten bijwonen, x keer per jaar

3.8.1.herkenbare buggy

3.8.2.tablet met baanbezetting / startlijst

3.8.3.herkenbare kleding/badge

3.8.4.....

3.9.1.4x per jaar een gezamelijke bijeenkomst

3.9.1.1.marshal workshop

3.9.1.2.uitwisseling ervaringen

3.9.1.3.bespreken bepaald thema

3.9.1.4.......

3.10.1.Subtopic

3.11.1.evaluatie gesprekken met elke marshal

3.11.2.werkwijze aanpassen naar bevindingen

3.9.2.App groep voor uitwisseling diensten

4.1.werven+ inwerken nieuwe 
marshals

4.2.maken dienstrooster

4.3.aanpsreekpunt voor marshals

4.4.organiseren bijeenkomsten 

4.5.aanspreekpunt voor bestuur/
management


