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Vrijwilligersbeleid CSV’28 
 
In het Beleidsplan 2020-2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor de komende jaren. In onze 
missie wordt aangegeven dat wij een  vereniging willen zijn  waar (potentiële) leden kunnen sporten 
en verblijven in een veilige omgeving. In de visie wordt onder andere aangegeven dat CSV’28 zich wil 
profileren als een voetbalvereniging waarbij de gemeenschapszin en sportiviteit hoog in het vaandel 
staan. CSV’28 wil dat doen door onder andere zich te richten op het verbinden van vrijwilligers voor 
langere termijn. Waarbij gestreefd wordt naar stabiliteit en continuïteit. Verder wordt in het 
Beleidsplan 2020-2025 onder het beleidsterrein vrijwilligers aangegeven dat dit leden zijn die 
incidenteel een taak uitvoeren om uitvoering te geven aan het beleid.  Onze vereniging drijft op 
vrijwilligers die gefaciliteerd worden om hun taak goed uit te kunnen voeren.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat het doen van vrijwilligerswerk onlosmakelijk verbonden is met het 
lidmaatschap van CSV’28. Het zijn van lid is geen vrijblijvendheid, het schept ook verplichtingen. Van 
ieder lid vanaf 16 jaar en van ouders van leden tot 16 jaar wordt verwacht dat zij minimaal 8 uur per 
jaar vrijwilligerswerk uitvoeren. 
 
CSV’28 kent drie vormen van vrijwilligersfuncties: 

1. Vaste vrijwilligersfunctie, zoals bestuurslid, trainer, leider en commissielid; 
2. Een vrijwilligersfunctie waarbij de vrijwilliger die een vrijwilligersvergoeding ontvangt (fiscaal 

onbelast) voor het vrijwilligerswerk dat hij/zij uitvoert; 
3. Incidenteel vrijwilligersfunctie, zoals bardiensten, snackbar, ondersteuning bij activiteiten en 

toernooien, gastheer/vrouw in het wedstrijdsecretariaat of onderhoudswerkzaamheden. 
 
Het rijden van en naar wedstrijden, het wassen van kleding, het vlaggen bij wedstrijden zijn geen 
vrijwilligersfuncties.  
 
Alle leden (of ouders van jeugdleden) dienen een incidentele vrijwilligersfunctie uit te voeren als zij 
geen vaste vrijwilligersfunctie vervullen of geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. De volgende 
uitgangspunten zijn daarbij van toepassing: 

o Voor leden tot 16 jaar wordt de incidentele vrijwilligersfunctie uitgevoerd door de 
ouder/verzorger; 

o Leden vanaf 16 jaar voeren de incidentele vrijwilligersfunctie uit door het onder andere 
draaien van bardiensten, snackbar, het ondersteunen van activiteiten en toernooien, het zijn 
van gastheer/-vrouw in het wedstrijdsecretariaat of het verzorgen van 
onderhoudswerkzaamheden. 

 
Basis voor een goede uitvoering van het vrijwilligersbeleid is een juiste, volledige en up-to-date 
administratieve verwerking van de gegevens van vrijwilligers. CSV’28 heeft haar ledenadministratie 
via Sportlink geregeld. Via Sportlink wordt ook de vrijwilligersmodule gebruikt voor de registratie van 
vrijwilligers. Hierdoor is de ledenadministratie gekoppeld aan de vrijwilligersregistratie.  
 
Naast de contributie betalen de leden bij CSV’28 ook een vrijwilligersbijdrage van €75,00 per jaar. 
Deze vrijwilligersbijdrage van €75,00 kan teruggevraagd worden via een declaratiemodule op de site 
als je minimaal 8 uren per jaar een incidentele vrijwilligersfunctie hebt uitgevoerd.  Deze 
vrijwilligersbijdrage is een extra stok achter de deur om leden incidentele vrijwilligersfuncties te laten 
uitvoeren. Afkopen van vrijwilligersfuncties is niet mogelijk.  
 
Uitzondering: meerdere leden per gezin hoeven 1 vrijwilligersfunctie te vervullen. 
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Het budget (bedrag) dat beschikbaar komt omdat leden geen taken uitvoeren, komt ten goede van 
vrijwilligers die een vergoeding voor taken kunnen ontvangen.  
 
Uitvoering 

1. Leden die geen vrijwilligersfunctie binnen CSV’28 uitvoeren worden in de gelegenheid 
gesteld om ieder jaar uiterlijk 01 september aan te geven welke vrijwilligersfunctie zij willen 
uitvoeren.  

2. Als blijkt dat op 01 september van dat jaar leden zich niet hebben aangemeld voor 
vrijwilligerswerk, worden deze leden alsnog verzocht zich voor een vrijwilligersfunctie aan te 
melden. 

3. Als blijkt dat deze leden zich toch niet aanmelden wordt in november van dat jaar €75,00 via 
een automatische incasso geïncasseerd door CSV’28.  


