
Start

Einde
Misschien heb je zelf nog suggesties over hoe je Roll 

The Dice kan helpen? Laat dit dan het bestuur 
weten!

P.S.
als vrijwilliger wordt je ook uitgenodigd voor het 

jaarlijkse unieke vrijwilligersuitje.

Spelletje spelen? Ja Al RTD Lid?

Check 
rollthedice.nl/word-lid/ 
voor de voordelen van  

lidmaatschap

Nee

Ach, iedereen 
maakt vouten ;-)

Nee

Wil je RTD helpen? Ja
Kom je in de 

Erikant? Ja Wil je graag een 
privétafel?

Heb je een mening over bordspellen?

Wil je gratis drinken?

Wil je bij de jeugdavond zijn ipv 
op en neer rijden?Voor kind(eren) 

Super, meld je aan om een keer een Bardienst te doen. 
We leggen je graag uit hoe alles werkt en als je het vaker wil 

doen dan kun je zelf bepalen hoe vaak en wanneer.

Meld je aan als "recensist"! 
RTD heeft heel veel spelrecensies op haar site, maar 
nooit genoeg. Spelers en uitgevers waarderen dit! Je 
bepaalt in overleg hoe vaak je een recensie schrijft 

en van welke spellen.

VerderNee

Nee

Meld je aan als jeugdbegeleider voor onze jeugdavonden. 
Je bepaalt zelf wanneer je helpt en soms kun je ook mee 

spelen.

Vind je het leuk om spellen uit te 
leggen

Nog niet

JaHeb je ervaring als uitlegger?

Ja, aan kinderen

NeeDurf je mensen aan te spreken en te 
vertellen over RTD?Ja

Meld je aan als beurshulp
Help mee om op beurzen, markten etc. RTD mee te 

promoten. Je bepaald zelf hoe vaak en welke 
gelegenheden.

Ja

Dat zal ik nooit kunnen

Ja

Meld je aan als uitlegger
Via e-mail kun je je aanmelden om op beurzen 

speluitlegger te worden. Je bepaalt zelf op welke 
beurzen en je kan je voorkeur voor standhouders. 
Waarschuwing; dit kan je bordspellen opleveren!

Nee

Huh, echt niet!?Echt niet, no way!Jammer ...
Game On

Nee, maar mijn kind wel

Ja

Nou vooruit

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee
Nee

Verder

Wij helpen onze demoërs en bieden ze 
ondersteuning in het leren een goede 

speluitleg te geven

Verder

Verder

Nee

Ask not what RTD can do for you... but what you can do for RTD
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