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Beleidsplan vrijwilligers 2019-2024 
 
1. Inleiding 

Een voetbalvereniging draait op een aantal betaalde krachten, maar bovenal op 
vrijwilligers: clubwerk = vrijwilligerswerk. Tegenwoordig is het niet vanzelfsprekend 
meer dat vrijwilligers zich spontaan en in voldoende mate aanmelden om alle klussen 
te klaren. Veel verenigingen hebben het advies van de KNVB gevolgd, zoals beschreven 
in het document over vrijwilligers volgens het concept van de vijf ‘b’ s: binnenhalen, 
begeleiden, belonen, behouden of beëindigen. https://www.knvb.nl/assist/assist-
bestuurders/vrijwilligers.  
 

2. Huidige situatie 
Het bestuur van CJVV heeft vanaf het seizoen 2010/2011 de verplichte vrijwilligersborg 
ingesteld; er wordt nu in Sportlink bijgehouden welke leden bepaalde klussen doen. 
Deze informatie wordt gebruikt voor het bepalen of de vrijwilligersborg wel of niet aan 
een lid van de vereniging terugbetaald kan worden. De formele kant van dit beleid is in 
2016 beschreven door de toenmalige secretaris van het bestuur CJVV, Henk Nagelhout. 
De vrijwilligersborg levert de vereniging momenteel € 15.000 per seizoen op. Daarvan 
wordt € 10.000 besteed aan facilitaire zaken. 
 

3. Plan 
Een vrijwilligerscoördinator stelt namens het bestuur tijdscriteria vast voor elke 
vrijwilligersfunctie en elke taak om te bepalen hoe dat correspondeert met de 
hoeveelheid uren inzet als vrijwilliger voor CJVV. Op dit moment geldt dat bij een inzet 
van 6 tot 8 uur vrijwilligerswerk per seizoen de vrijwilligersborg terugbetaald wordt. De 
hoogte van de vrijwilligersborg wordt periodiek bijgesteld, zodat de prikkel om 
vrijwilliger te worden in evenwicht blijft met de behoefte in de vereniging. Hierbij 
wordt ook goed gekeken naar de prioriteiten zoals die beschreven staan in het 
voetbaltechnisch beleidsplan 2019-2024. 
 
Alle leden zullen een vrijwilligersborg betalen; namens de jeugdleden kunnen de 
ouders vrijwilligerswerk verrichten. 
 
Door gerichte gesprekken met de leiders van alle elftallen wordt in het huidige seizoen 
(2018/2019) geïnventariseerd hoe het gesteld is met de mogelijkheden voor sponsoring 
door eigen volwassen leden of ouders van de jeugdleden (zie het beleidsplan 
sponsoring 2019-2024). In diezelfde gesprekken komt aan de orde op welke kwaliteiten 
van de leden de vereniging een beroep kan doen als vrijwilliger voor een bepaalde taak 
of functie. In de toekomst zal er een vacaturebank op de website bijgehouden worden. 
Het werven van vrijwilligers zal gebeuren door middel van een persoonlijke 
telefonische uitnodiging.  
 
Per vrijwilligersfunctie zal in de toekomst een contract opgesteld worden waarin de 
functie beschreven wordt inclusief het geschatte aantal uren inzet. Sommige vrij-
willigers zullen een vergoeding ontvangen als er schaarste blijkt te zijn. De 
vrijwilligerscoördinator houdt een lijst bij van alle vacatures waarvoor momenteel een 
vrijwilliger wordt gezocht.  
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