
Beste leden en ouders, 
 
Al jaren is er steeds minder bereidheid om gezamenlijk alle noodzakelijke taken te 
verrichten welke nodig zijn om onze club draaiende te houden. Dit betekent dat steeds 
minder vrijwilligers steeds meer moeten doen om alles geregeld te krijgen en we zijn nu op 
het punt aangekomen dat dit geen houdbare situatie meer is. In het verleden is al van alles 
geprobeerd om dit op te lossen maar steeds zonder het gewenste resultaat.  
 
Ons doel is om zoveel mogelijk relatief kleine taken te gaan verdelen onder alle spelende 
senior-leden, inclusief JO-19 jeugd en/of ouders van alle jeugdleden binnen onze vereniging.  
 
Denk hierbij aan taken als bijvoorbeeld kantine-dienst, de entree tijdens thuiswedstrijden 
bemannen, het schoonmaken van de reclameborden, elk kwartaal de kantine schoonmaken 
en nog meer van dit soort taken. 
 
Een club als de onze kunnen we alleen samen draaiend houden! 
 
Wat gaan we doen? 
• De contributie wordt eenmalig verhoogd met een borg van € 25,- welke wordt 

terugbetaald nadat 1 taak is volbracht. 
• De volledige borg dient betaald te worden of wordt geïncasseerd bij aanvang seizoen. 

Indien de contributie in 2 termijnen betaald wordt zal de volledige borg van € 25,- 
betaald/geïncasseerd worden bij de eerste termijn. 

• De volledige borg wordt 2 x per jaar teruggestort te weten in december en in juni, nadat 
beide taken vervuld zijn. 
 

Vrijgesteld zijn: 
• Senioren welke een van de onderstaande taken verrichten of jeugdleden waarvan een 

van de ouders een van de volgende taken verrichten: 
• Jeugdleiders; 
• Scheidsrechters; 
• Trainers/coaches; 
• Bestuursleden; 
• Commissie leden (sponsor, AC, jeugd-coördinatoren) 
 
Speciale gevallen: 
• Ouders niet behorende tot de vrijgestelde groep met meer dan 1 kind actief binnen de 

jeugd (JO17 of lager) hoeven slechts voor 1 kind de ‘activiteiten-borg’ te betalen en 
hoeven slechts 2 taken te verrichten. 

• Uitzonderlijke gevallen worden afzonderlijke door het bestuur bekeken 
 
Spelregels: 
• Iedereen kan aangeven of hij/zij de borg middels een te verrichten taak wil 

terugverdienen of de borg ter beschikking stelt aan vv Born. Het overgebleven bedrag 
wordt met een voorstel vanuit bestuur aangeboden aan de leden ter keuze (bv voor de 
jeugd of verduurzaming complex of een door de leden aangedragen voorstel) 



• Op www.vvborn.nl/vrijwilligersborg kan het overzicht van de reeds ingevulde taken zien 
en een voorkeur voor een taak worden doorgegeven (middels een email aan 
vrijwilligersborg@vvborn.nl )  

• De email wordt op basis van binnenkomst verwerkt door onze coördinator 
vrijwilligersborg en de toegekende taken worden gepubliceerd op de 
activiteitenplanning. Dit wordt vervolgens per mail bevestigd. De planning wordt 
wekelijks bijgewerkt zodat actueel te zien is welke taken of diensten nog open staan. 

• Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. De borg wordt dan 
teruggestort bij de originele inschrijver. 

• Bij het niet nakomen van de ingeschreven taak, zal de borg vervallen en ten goede 
komen aan de vv Born. 

• Mochten alle taken vervuld zijn zal je op de reserve lijst terecht komen om een activiteit 
te voldoen voor ingelaste of verplaatste wedstrijden.  

• Bij een afgelaste wedstrijd, zal je onderaan op de reservelijst geplaatst worden. 
• Speciale gevallen zullen door het bestuur beoordeeld worden.  
 
Nogmaals het is absoluut niet onze bedoeling om leden en ouders op kosten te jagen 
maar de insteek is om GEZAMENLIJK VERANTWOORDING te dragen voor de diverse taken 
binnen onze vereniging, om op die manier met zijn allen te kunnen genieten van alles wat 
onze club kan bieden. 
 
 
 
Het bestuur. 
September 2020 
 
 
 


