
Zonder vrijwilligers, geen vereniging. 

Zonder vereniging, geen sport…. 

    
 

 

Vrijwilligersbeleid ASC 

 

Veel vrijwilligers binnen ASC zetten zich met groot plezier, soms zelfs dagelijks, in voor de vereniging. 

Echter met de toenemende taakdruk  kan dit plezier snel afnemen. Daarom ziet het bestuur zich 

genoodzaakt tot invoering van dit vrijwilligersbeleid. Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ 

probeert het bestuur het plezier in de vrijwilligersfuncties en –taken te borgen, zodat de continuïteit 

van de vereniging niet in het geding zal komen 

ASC is een amateur-sportvereniging, waar voetbal en cricket met ingang van zomer 2017 gevestigd 

zijn onder één dak. Om ASC een sociale, sfeervolle en sportieve ambitieuze club te laten zijn en 

blijven is de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers noodzakelijk.  

Het bestuur onderneemt maatregelen om dit te realiseren, waaronder dit vrijwilligersbeleid. De 

uitgangspunten van dit vrijwilligersbeleid zijn eenduidig: 

Je MAG lid worden van ASC; 

Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden; 

Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van ASC. 

Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder actief lid, dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van 

de jeugdleden (A t/m F) tenminste één vrijwilligerstaak vervult. We verstaan hieronder het bekleden 

van een vrijwilligersfunctie(s) en/of vrijwilligerstaak. 

Jeugdleden van 14 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligerstaak 

vervullen, met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Daarvoor geldt 

een minimum leeftijd van 18 jaar. Jeugdleden (tot en met 18 jaar) kunnen vrijwilligerstaken 

uitoefenen maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s) of verzorger(s) die als wettelijke 

vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor het invullen van de 

vrijwilligerstaak van de vereniging. 

 

ASC maakt onderscheid tussen vrijwilligersfuncties en vrijwilligerstaken: 

Een vrijwilligersfunctie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting 

geldt, en geen urenverplichting. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een coördinerende of bestuurlijke 

functie, ‘vaste’ scheidsrechter e.d.. 

Een vrijwilligerstaak is een rol die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Denk hierbij 

aan bardienst, zaterdagcoördinator + het ondersteunen en/of organiseren van evenementen. 
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Aanmeldingsprocedure 

In de aanmeldingsprocedure kan er gekozen worden voor de volgende vrijwilligersactiviteiten: 

• Vrijwilliger voor de evenementenpool 

• Vrijwilliger voor voetbalactiviteiten/ cricket activiteiten (Scheidsrechter, coach, teamcoördinator, 

etc) 

• Vrijwilliger voor de organisatie van de club (commissies, bardienst en bestuurlijke functies) 

Aanmelden als lid bij ASC kan alleen als er wordt gekozen voor één van de vrijwilligersactiviteiten. 

Na aanmelding wordt contact opgenomen met de nieuwe vrijwilliger door een lid van de 

Vrijwilligerscommissie van ASC. 

 

 

Waarderen en belonen van vrijwilligers 

ASC heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden. Het 

uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu mensen wilt helpen. Zelfwaardering is het 

belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn vrijwilligers werk. Daarnaast is waardering van de leden 

heel belangrijk. Het vrijwilligerswerk staat immers ten dienste van de leden. De leden van de 

vereniging dienen daarom respectvol met de vrijwilligers om te gaan. Ze doen het werk voor hen. 

Als blijk van waardering, organiseert de vereniging verschillende activiteiten gericht op bepaalde 

groepen vrijwilligers (trainersavond enzovoorts) en aan het eind van het seizoen een barbecue voor 

alle vrijwilligers. 

 

Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers 

Nieuwe vrijwilligers worden bij voorkeur ingewerkt door de “oude” vrijwilliger. 

De begeleiding van nieuwe vrijwilligers bestaat uit een introductiegesprek met daarin een toelichting 

op de functie, het functioneren en de vereniging en een kennismaking met directe betrokkenen van 

de functie. 

Vervolgens wordt onder begeleiding de taken van de functie uitgevoerd, waarna de nieuwe 

vrijwilliger zelf aangeeft wanneer hij/zij in staat is om zelfstandig te functioneren. 

 


