
Richtlijn vrijwil ligerspla n

Waarom deze richtlijn?

Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en

bijdrage van (veel) vrijwilligers. Omdat er tegenwoordig helaas steeds minder vrijwilligers

een bijdrage kunnen of willen bieden bij het uiWoeren van de verschillende taken, kan dit

op termijn consequenties hebben voor het voortbestaan van onze vereniging.

Het bestuur voelt zich daarom genoodzaakt tot het nemen van maatregelen.

De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn eenduidig:

Je MAG lid worden van W Kwadijk;

Je hebt dan RECHT om te trainen en het spelen van wedstrijden;

Je hebt de PLICHT (als lid of als ouders) 2 vrijwilligerstaken uit te voeren per seizoen.

Uitgangspunt van het vrijwilligersplan is dat ieder actief Iid, dan wel

de ouder(s)/veuorger(s) van de jeugdleden (F t/m A) tenminste 2 vrijwilligerstaken te

vervullen.

Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouler§)/verzorger(s) een

vr'L1'willigerstaak vervullen, met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt

geschonken. Daarvoor geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Jeugdleden (t/m 18

jaar) kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen.

Welke bijdrage verwacht W Kwadijk van de vrijwilliger?

Voor de vrijwilligerstaken wordt aan het begin van het seizoen een jaarrooster opgesteld.

ledere spelend lid wordt de mogelijkheid geboden zich van tevoren in te schrijven voor

een vr'rjwilligers-taak op de dag en tijdstip dat hem of haar schikt. lndien de vrijwilliger

van deze voorinschrijving géén gebruik maakt, heeft het bestuur of de jeugdcommissie

het recht de vrijwilliger zelf in te roosteren op een dag en tijd die het bestuur of de

jeugdcommissie het beste past.



Richtlijn vrijwilligerspla n

Spelregels

Als een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen.

Wel staat het iedereen vrij om te ruilen of zelf voor vervanging te zorgen.

Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting

te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan het bestuur of jeugdcommissie

kenbaar maken. Het bestuur en/of jeugdcommissie zullen hier dan een besluit

over nemen.

Het bestuur en/of jeugdcommissie, zal een registratie b'ljhouden van de

aanwezigheid van de vrijwilligers op de ingeroosterde momenten.

Bij het niet vervullen van de ingeroosterde taak zal een boete aan de vrijwilliger worden

opgelegd. De hoogte van de boete bedraagt €75,-.

De verplichting tot uitvoering van vr'rjwilligerstaken kan afgekocht worden voor € 50,00

per seizoen.

lndíen boetegelden of afkoopsom niet betaald worden, is het bestuur gerechtigd de

spelerspas van het betreffende lid ln te nemen.

Geïnde gelden worden voor algemene doelen binnen de vereniging aangewend.

Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersplan en is te allen

tijde gerechtigd het vr'ljwilligersplan, bij te stellen en/of te herzien.

Bij onduidelijkheden en/of dispuut is het besluit van het hoofdbestuur bindend.

Tot slot

Veel vrijwilligers binnen W Kwadijk zetten zich met groot plezier, in voor de vereniging.

Echter met de toenemende taakdruk neemt dit plezier snel af. Daarom ziet het bestuur

zich genoodzaakt tot invoering van dit vrijwilligersplan. Onder het mom 'vele handen

maken licht werk' probeert het bestuur het plezier in de vrijwilligerstaken te borgen,

zodat de continurteit van de vereniging niet in het geding zal komen.

Zonder vrijwilligers, geen vereniging.

Zonder vereniging, geen voetbal....


