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Hoofdstuk 1: Inleiding

SV DHL prijst zich gelukkig met de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers op verschillende plaatsen
binnen de vereniging. Het werken met vrijwilligers is voor SV DHL van onschatbare waarde. Zij zetten
zich zonder eigen belang in voor de vereniging en bieden gastvrijheid, service en gezelligheid aan de
leden en/of ouders en samen zorgen zij voor het voortbestaan van de vereniging.
In dit beleidsstuk wordt de visie van SV DHL beschreven, alsmede de wijze waarop het
vrijwilligerswerk is georganiseerd. Hiermee wordt het vrijwilligersbeleid en de werkwijze van SV DHL
hieromtrent inzichtelijk en concreet gemaakt. Het geeft de vereniging handvatten om het
vrijwilligerswerk eenduidig en efficiënt te organiseren. Daarnaast geeft het vrijwilligers alle
informatie omtrent het bekleden van een vrijwilligersfunctie binnen SV DHL.
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Hoofdstuk 2: De vereniging SV DHL

2.1 Wie is SV DHL?
SV DHL is een amateur voetbalvereniging welke gelegen ligt aan de Brasserskade 234 te Delft. De
vereniging heeft zich het volgende als doel gesteld:

“SV DHL biedt de mogelijkheid voor volwassenen, jongeren en kinderen uit Delft en de directe omgeving om
zich op sportief, sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen door op een plezierige manier zowel prestatief
als recreatief in competitieverband te kunnen voetballen”.…..

SV DHL wil daarmee tevens bijdragen aan het stimuleren en faciliteren van een sportieve cultuur en
sportief klimaat in de gemeente Delft. Tevens biedt de vereniging haar leden de mogelijkheid inhoud
te geven aan het verenigingsleven. Dit vanuit laagdrempeligheid, een hechte verenigingsstructuur en
een positieve clubcultuur waarin sociale binding, sportiviteit, prestatie, plezier en respect de
gedeelde kernwaarden zijn.

Belangrijkste pijler voor de voetbalvereniging is het plezier hebben in en het genieten van voetbal,
voor alle leden, waarbij gestreefd wordt naar de hoogst haalbare prestaties op sportief en sociaal
vlak.
SV DHL is een laagdrempelige vereniging, waar leden, bezoekers en diverse partners zich
direct thuis voelen en ontmoeting op basis van beschaafde omgangsnormen vanzelfsprekend en
kenmerkend zijn. Een gedragscode, welke beschreven staat in het veiligheidsbeleid "Sportiviteit en
Respect" is hierin ondersteunend. Belangrijke aspecten van de verenigingscultuur zijn respect,
saamhorigheid, betrokkenheid en gezelligheid. De kenmerkende positieve cultuur en sfeer dragen bij
in behoud en aanwas van zowel ledenaantal als vrijwilligers.
De inzet van de leden en de inzet van de vele vrijwilligers zijn de basis van de vereniging (zie ook
Missie en visie SV DHL via www.sv-dhl.nl).
Zoals vele andere organisaties en verenigingen ervaart SV DHL in toenemende mate dat het lastig is
vrijwilligers aan te trekken en te binden voor diverse functies en taken binnen de vereniging. Steeds
minder mensen zijn bereid (vanzelf) een bijdrage te leveren aan het functioneren van de vereniging.
Simpelweg komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van een kleiner aantal en veelal
dezelfde mensen neer. De vereniging streeft naar een uitbreiding van het aantal vrijwilligers, een te
smalle basis kan de continuïteit van de vereniging in gevaar brengen.

2.2 Groei van de vereniging > professionalisering onontbeerlijk
In 2020 zijn er nieuwe leden toegetreden tot het bestuur van SV DHL. Dit maakt dat in het bestuur
meer functies bekleed zijn, hierdoor kunnen taken en verantwoordelijkheden beter verdeeld en
opgepakt worden en kan er worden gekeken naar verdere uitbreiding en professionalisering van
zowel het bestuur als de vereniging. Zodoende is in 2020 een start gemaakt met het verder
professionaliseren van de vereniging, die steeds meer uitgroeit tot één van de grootste amateurclubs
in Delft. Om de vereniging hierin te ondersteunen is de noodzaak ontstaan om de
vrijwilligersorganisatie binnen SV DHL op een gestructureerde wijze te organiseren met behoud van
de huidige clubcultuur. We willen met de inzet van onze vrijwilligers een veilige, sportieve en
vertrouwde omgeving creëren waarin we onze leden ondersteunen zich optimaal te ontwikkelen
waarbij gestreefd wordt naar de hoogst haalbare prestaties op sportief en sociaal vlak. In het
vrijwilligersbeleid leggen we hiervoor de basis vast.
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2.2.1. Aanstellen vrijwilligers coördinatoren
De vrijwilligers coördinatoren leggen de basis voor de vrijwilligersorganisatie vast in het
vrijwilligersbeleid. Dit beleid is een levend document en zal steeds verder door ontwikkeld worden
aan de hand van actuele ontwikkelingen binnen- en buiten de vereniging.

2.2.2. Opzetten van een vrijwilligersbeleid en inrichten organisatie
Om deze groei te ondersteunen en hierin mee te ontwikkelen is het noodzakelijk dat een aantal
zaken anders geregeld gaan worden. Om dit bij te benen en de vereniging te professionaliseren
zonder de gezellige clubcultuur te verliezen zijn er meer vrijwilligers nodig die dit gezamenlijk kunnen
oppakken en ook samen de verantwoordelijkheid dragen.

2.3. Groei van de vereniging > vrijwilligers essentieel

2.3.1. Steeds minder aanwas van vrijwilligers
Hoe komt het dat de aanwas van vrijwilligers steeds minder wordt. We noemen hieronder de
externe- en interne oorzaken die de vrijwilligerscommissie signaleert.
Externe oorzaken:

● Leden/ouders hebben minder tijd
● Mensen weten niet hoeveel tijd het kost en zijn geneigd snel nee te zeggen
● Mensen weten niet wat er van ze verwacht wordt, functies zijn niet duidelijk omschreven,

onbekend maakt onbemind
Interne oorzaken:

● Er is onvoldoende duidelijk algemeen beleid
● Vrijwilligersbeleid ontbreekt, er staat niets op papier
● Geen duidelijke communicatie over vacatures en functies
● Geen functieomschrijvingen
● Is er wel oog voor de mensen, wat krijgen ze ervoor terug (gevoel nuttig te zijn voor DHL)

2.3.2. Wat betekent dit voor de vereniging?
SV DHL heeft er als vereniging zelf het meest last van. Vanwege de leuke clubcultuur blijft de aanwas
van leden komen. Dit betekent dat het aantal leden zich uitbreidt en de zaken die geregeld moeten
worden steeds meer in omvang toenemen. Gevolg hiervan is dat de huidige vrijwilligers meer taken
op zich gaan nemen en overspoeld raken met werkzaamheden. Als dit soort situaties te lang
voortduren dan kan dit op termijn problemen opleveren voor de continuïteit van de vereniging.

2.3.3. Wat is het probleem en hoe pakken we dit aan?

2.3.3.1 Probleem
Wat is nu de kern van het achterblijven van het aantal vrijwilligers? De kern zit hem in dat ouders van
jeugdleden niet voelen dat ze onderdeel zijn geworden van een familieclub. Belangrijk is dat het kind
lekker kan voetballen en plezier kan beleven bij de club. Maar ze vergeten dat voor kinderen
ouders/verzorgers als voorbeeld dienen. Als ouders niet laten zien dat het goed is en ook leuk kan
zijn om iets als vrijwilliger bij te dragen, dan is de kans klein dat de jeugd dat ook niet gaat doen. En
juist die aanwas heeft SV DHL nodig. Een ander onderdeel van de kern van het probleem is dat alles
zo op het oog lijkt te lopen bij DHL. En dit is ook zo, omdat de gaten dichtgelopen worden door
huidige vrijwilligers. Met andere woorden, dat we veel meer vrijwilligers nodig hebben wordt niet
gezien en belangrijk nog niet ervaren. Hierdoor kunnen mensen makkelijk zelf in vulling geven aan
waarom vrijwilliger zijn bij DHL niet nodig is. Iedereen zou meer tijd kunnen gebruiken en er is altijd
wel iets anders te doen. Kortom de kern van het probleem is dat er te weinig vrijwilligers zijn voor de
werkzaamheden die opgepakt moeten worden, de aanwas niet vanzelf komt en er niet actief
geworven wordt.
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2.3.3.2 Plan van Aanpak
Om ervoor te zorgen dat meer vrijwilligers SV DHL in de toekomst komen ondersteunen zijn er in
onze ogen een aantal zaken nodig alvorens we hier gericht mee aan de slag kunnen gaan. Allereerst
zal er een binnen de vereniging een vrijwilligerscommissie opgezet dienen te worden die de belangen
van de vrijwilliger behartigt, aanspreekpunt is en het bestuur ondersteunt op het gebied van allerlei
vrijwilligerszaken (eerste stap hierin is gezet door het aanstellen van de vrijwilliger coördinatoren).
Vervolgens is het wenselijk om kaders te stellen die inzicht geven in wat vrijwilligers kunnen
verwachten, welke afspraken er gelden, tot wie ze zich kunnen wenden en daarnaast wat de
verwachtingen van de vereniging zijn. Hiermee schep je duidelijkheid, geef je inzicht en ben je
transparant. Deze kaders leggen we vast in een document > het vrijwilligersbeleid. Als de kaders
staan kan gestart worden met de pragmatische uitwerking van het vrijwilligersbeleid. Deze
uitwerking zal terug te vinden zijn in de vorm van het vrijwilligershandboek. In dit handboek zullen
een aantal belangrijke procedures/beleidsstukken worden opgenomen die nodig zijn om inzichtelijk
te maken hoe we bepaalde zaken omtrent vrijwilligers aanpakken, zoals werving, introductie,
opleidingen en evaluatie. Ook van belang is dat alle vrijwilligersfuncties worden uitgewerkt in een
functieboek, zodat duidelijk is wat een bepaalde functie binnen de vereniging betekent voor een
toekomstige vrijwilliger. Al deze stukken liggen ten grondslag aan en zijn het startpunt voor het
vervolgens op te zetten wervingsplan met als doel het vinden en binden van toekomstige
vrijwilligers. Stapsgewijs ziet het bovenstaande er als volg uit:

1. Opzetten vrijwilligerscommissie aangestuurd door een vrijwilligers coördinator
2. Opstellen vrijwilligersbeleid.
3. Opstellen vrijwilligers handboek
4. Verder invullen van het functieboek
5. Opstellen wervingsplan met behulp van de wervingscirckel (doel, doelgroep, boodschap,

middel en organiseren.

Vrijwilligersbeleid SV DHL pag. 7



Hoofdstuk 3 Vrijwilligersbeleid

3.1 Definitie vrijwilligerswerk
Om het voetballen voor iedereen (prestatief of recreatief, senior of junior, heer of dame) mogelijk te
maken, is de inzet van vrijwilligers nodig. Daarom is en blijft de club op zoek naar vrijwilligers. Maar:
vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Als iemand ‘ja’ tegen iets zegt, moet duidelijk zijn waaraan hij
begint, wat van hem wordt verwacht, maar tegelijkertijd mag de club verwachten dat een vrijwilliger
zijn afspraken nakomt en als vrijwilliger doet wat van hem wordt verwacht.

Definitie vrijwilligerswerk-vrijwilliger
Vrijwilligerswerk bij SV-DHL is werk dat onverplicht en onbetaald , maar wel in georganiseerd
verband wordt verricht, ten behoeve van de leden van SV DHL. De activiteiten van de vrijwilliger zijn
ondersteunend in recreatieve, begeleidende en sfeer verhogende zin. Een vrijwilliger is iemand die
binnen SV DHL met enige regelmaat werkzaamheden verricht en waarvan de functie is opgenomen
in het functieboek. Leden of verzorgers van leden die een paar uur per jaar verplichte
verenigingsbijdrage leveren, zoals het draaien van bardienst, worden niet gezien als vrijwilliger. Een
vrijwilliger bij SV DHL ontvangt in principe geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.
Vrijwilligers die een vergoeding ontvangen die hoger is dan de wettelijk vastgestelde
vrijwilligersvergoeding vallen wettelijk niet onder de definitie van vrijwilliger en zijn formeel
werknemer van DHL waarbij het bestuur als opdrachtgever wordt gezien. Indien een vrijwilliger een
‘onkostenvergoeding’ ontvangt, niet hoger dan de wettelijke vastgestelde vrijwilligersvergoeding, dan
zal ook een overeenkomst worden opgesteld waarin de afspraken tussen de vrijwilliger en SV DHL
worden vastgelegd.

Onverplicht wil zeggen dat de vrijwilligers zelf kiezen om aan bepaalde activiteiten deel te nemen.
Vrijwilligheid betekent geen vrijblijvendheid. Dit geldt zowel voor de vrijwilliger die na zijn keuze
gehouden is aan de gemaakte afspraken, als voor de vereniging door de hantering van een helder
vrijwilligersbeleid en de juiste begeleiding van vrijwilligers.

3.2 Visie vrijwilligerswerk
SV DHL is ook ooit begonnen als en kleine, familiare voetbalclub. Inmiddels, vele jaren later heeft
professionalisering langzamerhand haar intrede gedaan, waarbij ook de aandacht voor onze
vrijwilligers niet vergeten mag worden. Het werken met vrijwilligers is intrinsiek waardevol. Onze
club laat zien dat iedereen een eigen actieve bijdrage kan leveren aan het voortbestaan en
uitbouwen van SV DHL binnen de gemeente Delft.

Onze vrijwilligers zijn stuk voor stuk zeer betrokken mensen, zowel bij de vereniging als bij het
voortbestaan van onze club. Natuurlijk neemt iedere vrijwilliger bagage mee. Vrijwilligers geven tijd,
gebruiken daarvoor persoonlijke vaardigheden, zetten hun kwaliteiten in en doen dat op grond van
persoonlijke interesse. De vrijwilliger wil gewaardeerd worden en niet het gevoel krijgen dat alles op
zijn schouder terechtkomt en dat er alleen maar meer gevraagd wordt.

De vrijwilliger mag in ieder geval duidelijkheid verwachten van de club. Daarnaast moeten we als
club zorgen dat een vrijwilliger goed wordt gefaciliteerd om ‘zijn’ werk te doen. Het is een taak van
het bestuur om daarvoor te zorgen. Daarnaast mag de club van de vrijwilliger verwachten dat hij de
taken uitvoert die bij een functie of rol horen. Daaraan kan de vrijwilliger alleen voldoen als duidelijk
is wat bij een taak of rol hoort. Naast de uitvoering zijn aspecten als gedrag, waarden en normen van
belang. Van belang bij dit alles is dat vrijwilligers taken uitvoeren die bij de vrijwilliger horen, die hij
graag doet en waar hij of zij waardering uit haalt. In het belang van de club, en in het belang van de
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vrijwilliger zelf. Vrijwilligers krijgen door dit vrijwilligersbeleid kaders mee waarbinnen zij hun
werkzaamheden kunnen verrichten. Dat maakt duidelijk wat zij van SV DHL kunnen verwachten en
andersom, zodat iedereen weet waar men aan toe is.

Alhoewel vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, maken vrijwilligers ook voortdurend de afweging of het
past in hun tijdsbesteding in relatie tot werk, studie, partner of gezin, en zeker zo belangrijk: of ze het
nog leuk vinden. Er bestaat geen werkgever-werknemer relatie met vrijwilligers waarbij de
werkgever kan bepalen wat moet gebeuren, echter zijn er wel afspraken tussen vereniging en
vrijwilliger wat er verwacht wordt van elkaar.

Als SV DHL moedigen we aan dat jeugdleden vrijwilligersfuncties vervullen binnen de vereniging.
Indien een jeugdlid jonger is dan 18 jaar dan blijven de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het
handelen van het jeugdlid.

3.3 Doelstelling(en)

3.3.1. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid
SV DHL wil, door middel van dit vrijwilligersbeleid, de plaats van de vrijwilliger in de organisatie
helder omschrijven en de rechten van de vrijwilliger en de verwachtingen van de organisatie ten
aanzien van haar vrijwilligers vastleggen. Daarnaast zal dit beleid als uitgangspunt dienen voor het
verder vormgeven en ontwikkelen van procedures ten behoeve van de positie en ontwikkeling van de
vrijwilliger. Zoals selectie, werving, begeleiding en scholing.

3.3.2. Doelstellingen voor de vereniging
SV DHL is voor de uitvoering van alle taken in hoge mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Hierdoor stelt de SV DHL wel een aantal eisen aan de vrijwilligers voor wat betreft hun
beschikbaarheid, het nemen van verantwoordelijkheid en aan hun werk- en denkniveau. Daarnaast
streeft SV DHL naar continuïteit in het vrijwilligersaanbod waardoor bestuur, leden, ouders en
externe partijen kunnen rekenen op vaste gezichten binnen de vereniging en de vrijwilligers kunnen
groeien in hun rol. Van belang is dat vrijwilligers toegankelijk zijn, weten wat belangrijk is binnen het
verenigingsleven en dat ze zich kunnen vinden in de normen en waarden van SV DHL
Vrijwilligers kunnen zich voor langere of kortere tijd, structureel of incidenteel, aan SV DHL binden.
Met alle vrijwilligers worden afspraken gemaakt over hun werkzaamheden en tijdsinzet, waarbij de
wensen en mogelijkheden van de individuele vrijwilliger het uitgangspunt zijn. SV DHL staat
nadrukkelijk open voor vrijwilligers die speciale expertise en vaardigheden in willen brengen die de
dienstverlening ten goede komen.

3.3.3. Doelstellingen voor de vrijwilligers bij SV DHL
SV DHL vindt het belangrijk dat het vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers een meerwaarde heeft.
In de eerste plaats is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk als plezierig wordt ervaren en dat het
binnen een prettige sfeer plaatsvindt. Ten tweede is duidelijkheid over de uitoefening van de functie
essentieel, zodat de vrijwilliger kan beoordelen of het werk bij hem/haar past. Verder kunnen
vrijwilligers, afhankelijk van hun persoonlijke behoeften en motieven, met het vrijwilligerswerk bij SV
DHL:
• Hun kwaliteiten, vaardigheden en deskundigheid in praktijk brengen en ontwikkelen
• Invulling geven aan de wens om een maatschappelijke bijdrage te leveren
• Vrijetijd zinvol en met plezier doorbrengen
• Hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten
• Onderdeel zijn van de vereniging en “lid” worden van de familie (sociale aspect).
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Hoofdstuk 4 Positie van de vrijwilligers

4.1 Plaats van de vrijwilliger in organisatie
Binnen de gehele vereniging zijn vrijwilligers werkzaam, van bestuursleden tot aan een degene die
staat te coachen naast het veld. Vrijwilligers zijn allen, die vanuit betrokkenheid met de vereniging,
uit eigen keuze, onbetaalde werkzaamheden verrichten voor SV DHL en waarvan de functie is
opgenomen in het functieboek.
Vrijwilligers voeren hun werkzaamheden uit onder begeleiding van een coördinator (ook een
vrijwilliger). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid ligt bij het bestuur.
Alle vrijwilligers zijn onderdeel van een commissie en deze commissies vallen allemaal onder een
bestuurslid; de coördinator rapporteert aan een bestuurslid. De vrijwilligerscommissie ondersteunt
hierin het bestuur met het vrijwilligersbeleid en alles wat hiermee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld
aan functieboek en beschrijvingen, beschikbaar stellen van benodigde opleidingen, etc. Het
vrijwilligersbeleid is van toepassing op alle vrijwilligers die bij SV DHL vrijwilligerswerk verrichten.

4.2 Rechten en verwachtingen
Iedere vrijwilliger is lid van de vereniging SV DHL en wordt zodanig ook aangemeld bij de KNVB. Dit
betekent bijvoorbeeld dat ze net zoals andere leden stemrecht hebben binnen de vereniging m.b.t.
het nemen van verenigingsbesluiten. Binnen sv DHL is statutair vastgelegd hoeveel stemmen een
specifiek lidmaatschap krijgt binnen de vereniging. Vrijwilligers hebben recht op één stem, welke nog
wel statutair vastgelegd dient te worden (en vastgesteld middels een Algemene Leden Vergadering).
Daarnaast vragen wij voor specifieke functies een Verklaring Omtrent Gedrag aan op basis van de
risico's die bij de desbetreffende functie behoren. De VOG is voor de verenging noodzakelijk om zich
te beschermen tegen vrijwilligers die in het verleden handelingen hebben verricht die negatieve
impact hebben op de te beschermen risico's. Hierbij moet gedacht worden aan financiële en
lichamelijke handelingen die niet toelaatbaar zijn. Vanuit de vereniging is er een WA- en
ongevallenverzekering die ook van toepassing is op onze vrijwilligers.

Als vrijwilliger ben je ook mede het visitekaartje van de vereniging en dus een uithangbord voor waar
de vereniging voor staat. Ook een vrijwilliger zal net zoals een ander verenigingslid zich houden aan
de normen en waarden die we als vereniging willen uitdragen en welke beschreven staan in het stuk
veiligheidsbeleid “sportiviteit & respect”. Dit betekent bijvoorbeeld dat we de jeugdleden soms
moeten wijzen op welk gedrag ‘normaal’ is, maar ook dat we elkaar aanspreken op wat wel en niet
kan. We verwachten dat onze vrijwilligers ‘problemen’ niet laten door sudderen, maar bespreekbaar
maken.

Vrijwilligers hebben recht op:
● Werk dat zo goed mogelijk aansluit op hun competenties en wensen
● Goede werkomstandigheden en een veilige werkplek
● Aandacht en waardering
● Goede begeleiding door de coördinator van de desbetreffende commissie
● Scholing en training als het vereist is voor de uitoefening van hun functie
● WA-verzekering en ongevallenverzekering
● Getuigschrift en/of referentie

SV DHL verwacht het volgende van haar vrijwilligers:
● Ze conformeren zich aan het vrijwilligersbeleid en het veiligheidsbeleid
● Afspraak is afspraak - Afspraken worden nagekomen lukt die niet door ziekte en vakanties

dan wordt dit zo snel mogelijke doorgegeven, zodat vervanging geregeld kan worden
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● Een gemotiveerde inzet tonen en de afgesproken werkzaamheden verrichten
● Zaken bespreekbaar maken als ze een knelpunt vormen
● Aanwezig zijn bij vrijwilligers overleggen en voortgangsgesprekken

Hoofdstuk 5 Taken en taakafbakening

Binnen onze vereniging zijn verschillende vrijwilligersfuncties. Om duidelijkheid te verschaffen over
welke taken wel en welke taken niet bij een specifieke vrijwilligersfunctie horen is een functieboek
opgesteld. In dit functieboek is per functie een functiebeschrijving te vinden waar de volgende
onderdelen in opgenomen zijn:

● Welke activiteit – wat is het resultaat?
● Welke taken – wat moet de vrijwilliger doen?
● Plaats binnen in de vrijwilligersorganisatie – van wie ontvangt de vrijwilliger leiding?
● Welke vaardigheden – wat moet een vrijwilliger kunnen?
● Welke kwaliteiten – wat moet een vrijwilliger zijn en in huis hebben?
● Uren – hoe vaak en hoeveel tijd per keer?

5.1 Soorten vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is er in diverse soorten en maten en voor elk wat wils. Binnen de voetbalvereniging
SV DHL kan er een tweedeling gemaakt worden in het soort vrijwilligersfuncties:

1. Voetbal gerelateerde vrijwilligers functies
2. Ondersteunende en organiserende vrijwilligersfuncties

Voetbal gerelateerde vrijwilligersfuncties
De voetbal gerelateerde vrijwilligersfuncties hebben als doel de sport, het voetballen, verder te
ontwikkelen bij de leden en plezier te geven in deze activiteit. Vrijwilligersfuncties die onder deze
categorie vallen zijn, trainers van teams, coaches, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters.

Ondersteunende en organiserende vrijwilligersfuncties
Naast de voetbal gerelateerde aspecten heeft de vereniging SV DHL zeer veel ondersteunde en
organiserende activiteiten die ook door vrijwilligersfunctionarissen uitgevoerd dienen te worden. In
deze categorie zijn uiteenlopende functies terug te vinden zoals, bestuurslid, onderhoud
accommodatie, bar en keuken, wedstrijdsecretariaat, leider bij een team en vele ander functies

5.2 Uitvoering vrijwilligerswerk
Alle vrijwilligersfuncties zijn binnen SV DHL vastgelegd in het functieboek. In het functieboek is per
vrijwilligersfunctie een functiebeschrijving te vinden waar de taken en de benodigde kwaliteiten en
vaardigheden in zijn opgenomen.
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Hoofdstuk 6 Werving, selectie en introductie

Een belangrijk onderdeel van een gezonde vereniging is dat er continu aanwas is van nieuwe
vrijwilligers die de vereniging willen ondersteunen. Dit is ten eerste omdat er een verloop zit in
vrijwilligers, met als gevolg dat functies niet meer vervuld kunnen worden en overgenomen kunnen
worden door nieuwe vrijwilligers. Ten tweede zorgt de nieuwe aanwas ervoor dat we als vereniging
er steeds meer naar toe kunnen werken dat een vrijwilliger één vrijwilligersfunctie bekleed binnen
de vereniging, door een betere verdeling van taken en werkzaamheden.

6.1 Werving & selectie
Spontaan aanbod van vrijwilligers komt steeds minder voor. De bereidheid om vrijwilligerswerk te
doen neemt niet af maar organisaties moeten wel meer moeite doen om vrijwilligers aan te trekken.
Bij werving is belangrijk geworden om het belang en kracht van de vrijwilliger als startpunt te nemen
om vervolgens te kijken naar de werkzaamheden binnen de vereniging. Om het aantal en de kwaliteit
van vrijwilligers in stand te houden dan wel uit te breiden is een wervingsprocedure binnen het
vrijwilligershandboek. Kenmerken van een dergelijk procedure zijn:

● Bereidheid rekening te houden met de wensen van de vrijwilligers
● Centrale coördinatie en adequaat wervingsmateriaal
● Doelgroep gerichtheid
● Meer aandacht voor en profileren van de opbrengsten voor de vrijwilliger
● De motieven en behoeften van de vrijwilliger zijn het startpunt
● Tijdige signalering van de behoefte aan nieuwe vrijwilligers
● Aanleg van database van de kwaliteiten en ervaringen vrijwilligers met in achtneming van de

vigerende AVG-regels
● De centrale coördinatie van het wervingsbeleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de

vrijwilligers coördinator.

Het werven van vrijwilligers impliceert dat SV DHL een ruil en overeenkomst wil aangaan met
vrijwilligers en organisatorisch aan de volgende voorwaarden voldoet.

● De functies en taken die vrijwilligers verrichten zijn duidelijk omschreven.
● Het aanbod en de voorwaarden zijn vastgesteld.
● De voor de vrijwilligers verantwoordelijke medewerker beschikt over de gewenste kennis en

vaardigheden van wervingsmethoden.
● Een databank beheert van vrijwilligers en aspirant vrijwilligers voor verschillende functies.
● Imago en identiteit van [naam organisatie] komen overeen
● De centrale coördinatie van het wervingsbeleid, bijhouden van functieomschrijvingen

behoren tot de verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscoördinator.

Om de werving goed op te zetten en vorm te geven wordt een separaat wervingsbeleid opgesteld.
Tot dit is vormgegeven wordt gewerkt volgens het onderstaande proces.

6.2 Verloop werving en selectieproces
Wanneer we als vereniging actief op zoek zijn naar specifieke functies zal er actief geworven worden
bij leden en/of niet leden. Dit kan middels advertenties of oproepen via social media. Daarnaast kan
het ook zijn dat we als vereniging mensen aanspreken of ze interesse om als vrijwilliger te willen
helpen binnen de vereniging. Als hier positief op wordt gereageerd zal de vrijwilligerscommissie met
de persoon in gesprek gaan, zodat gekeken kan worden welke vrijwilligersfunctie het beste past.
Daarnaast kan het zo zijn dat vrijwilligers zichzelf melden bij de vereniging. Soms met het idee voor
een specifieke functie en soms om een bijdrage te willen leveren aan de vereniging. De
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desbetreffende persoon neemt contact op met de vrijwilligerscommissie en zij zullen het verder
conform procedure oppakken.

Belangrijk onderdeel van het werven en selecteren van de vrijwilligers zijn natuurlijk de
selectiecriteria. Per vrijwilliger zal er gekeken worden naar aspecten die belangrijk zijn voor de
vrijwilligersfunctie.
De selectiecriteria zijn onder te verdelen in algemene criteria en functie specifieke criteria.

1. Algemene verenigingscriteria, hierbij moet gedacht worden aan, past deze vrijwilliger in de
normen en waarden van de vereniging. Tevens zal de criteria gesteld worden of deze
vrijwilliger het visitekaartje zal zijn voor de vereniging en zijn doen en laten.

2. Specifieke functiecriteria, hierbij moet gedacht worden aan criteria die gesteld worden aan
de functie die vervult moet gaan worden. Uiteraard verschilt dit per functie en zijn de criteria
van een scheidsrechter anders zijn dan die van de onderhoudsmedewerker.

Het selectieproces bij een vrijwilligersfunctie zal vaak een samenspan zijn tussen de
vertegenwoordigers van de commissie waar deze functie vacant is en de vrijwilligerscommissie.
Hierbij zal de vrijwilligerscommissie vooral oog hebben voor de algehele verenigingsselectiecriteria
en de commissie vertegenwoordigers op de specifieke functiecriteria. Feitelijk zullen beide
commissies akkoord moeten gaan met de vertegenwoordiger op de desbetreffende functie.

6.3 Introductie
Nadat een vrijwilliger geselecteerd is voor de functie en ook akkoord is met het invullen van deze
functie begint het nieuwe leven binnen de vereniging SV DHL. Onder begeleiding van de coördinator
van de desbetreffende commissie zal de vrijwilliger inzicht krijgen in de uitvoering van de taken.
Naast het verder inzichtelijk maken van de taak zal de coördinator ook beeld geven over de
organisatie binnen de vereniging met de daarbij behorende sleutelfunctionarissen. De coördinator is
ook verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen van de faciliteiten die nodig zijn en beschikbaar
gesteld worden vanuit de vereniging voor het uitvoeren van deze functie. Tevens zal de coördinator
ook de overige leden van de commissie aan de nieuwe vrijwilliger voorstellen. Hiervoor zal het
introductieprogramma uit het vrijwilligershandboek doorlopen worden met de vrijwilliger. Na een
maand houdt de coördinator van de desbetreffende commissie een evaluatiegesprek met de nieuwe
vrijwilliger en geeft hierover terugkoppeling aan de vrijwilligers coördinator.

6.4 Registratie gegevens vrijwilligers
Om in contact te blijven met de vrijwilligers worden er gegevens van deze vrijwilligers vastgelegd in
het daarvoor beschikbare registratiesysteem. In dit systeem worden naast de naam van de vrijwilliger
en de functie(s) die de vrijwilliger uitvoert ook de NAW-gegevens en contactgegevens vastgelegd.
Tevens zijn voor sommige vrijwilligersfuncties extra items voor registratie nodig zoals: Verklaring
Omtrent Gedrag, Toegang tot de faciliteiten, verkregen middelen vanuit de vereniging. De vereniging
draagt er zorg voor dat dit registratiesysteem voldoet aan de AVG richtlijnen.
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Hoofdstuk 7 Begeleiding en scholing

7.1 Beschrijving begeleiding
Elke vrijwilliger krijgt begeleiding van de coördinator van de commissie waar hij/zij werkzaam is. De
coördinator kan eventueel ook een andere collega vragen de werkinhoudelijke begeleiding op zicht
te nemen. De coördinator blijft wel verantwoordelijk voor de functionele begeleiding.

7.2 Deskundigheidsbevordering
Indien de mogelijkheid zich voor doet tot het doen van cursussen/trainingen kunnen de vrijwilligers
hun interesse kenbaar maken bij de coördinator. De coördinator bepaald in hoeverre scholing
nodig/gewenst is en wie hiervoor in aanmerking komen.

7.3 Opleidingskaders
De vrijwilligerscommissie zal kaders stellen ten behoeve van opleiding voor vrijwilligersfuncties, deze
zullen beschreven worden in het vrijwilligershandboek. Daarnaast zullen zij kenbaar maken welke
opleidingen reeds beschikbaar zijn gesteld vanuit overheid of bond en kosteloos te volgen zijn en
welke opleidingen wettelijk verplicht zijn gesteld.
Kosten m.b.t. opleiding zal opgenomen moeten zijn in de begroting van de desbetreffende
commissie. Het aanvragen en het volgen van een opleiding zal in afstemming gaan tussen de
commissie en vrijwilligerscommissie.
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Hoofdstuk 8 Representatie & waardering

8.1 Representatie
SV DHL vindt het belangrijk dat de vrijwilligers met een representatieve functie er netjes en
herkenbaar uitzien. Met herkenbaar denken we aan kleding waaraan te herkennen is dat zij
vrijwilliger van SV DHL zijn. De vereniging zal hiervoor kleding of korting op kleding beschikbaar
stellen. SV DHL verwacht van haar vrijwilligers dat, als ze in functie zijn, zij deze kleding ook dragen.
Dit draagt bij aan het er verzorgd uitzien van de vrijwilliger in zijn of haar functie, wat natuurlijk ook
een verantwoordelijkheid is van iedere vrijwilliger.
Daarnaast kan het zijn dat een vrijwilliger iets moet communiceren via bijvoorbeeld mail namens de
vereniging. Dit zal dan ook (indien beschikbaar), middels de vanuit de vereniging beschikbaar
gestelde middelen, moeten plaatsvinden. Hiermee bedoelen we dat vrijwilligers het SV DHL
e-mailadres i.p.v. privé-mailadres of zakelijk mailadres gebruiken.
Iedere vrijwilliger is het visitekaartje van de vereniging en zal aanspreekbaar en toenaderbaar
moeten zijn voor al haar leden en gasten op de vereniging.

8.2 Waardering
Waardering vormt een belangrijk onderdeel van het gehele vrijwilligersbeleid. Zaken als aandacht,
feedback, het uitspreken van waardering, kunnen niet omgezet worden in procedures maar dienen
uit te maken van het reguliere pakket van begeleiding van vrijwilligers.
Naast waardering in de vorm van aandacht, feedback en het uitdragen van deze waardering heeft de
vereniging op diverse andere vormen van waardering voor de vrijwilligers. Hierbij moet gedacht
worden aan vrijwilligersfeest, aardigheidje, vrijwilliger van het jaar, en het verstrekken van
consumpties in de vorm van koffie/thee of consumptiebonnen.

Naast de "reguliere" vrijwilligers is SV DHL een leerbedrijf en zijn er stagiaires die als vrijwilliger
werkzaam zijn bij de vereniging. Voor hen wordt de waardering naast het bovenstaande ook
aangevuld met begeleiding in hun praktijkleren met de daarbij behorende evaluatiemomenten en
schriftelijke beoordeling.

Voor sommige vrijwilligers, afhankelijk van de functie en situatie, is de waardering omgezet in een
vorm van onkostenvergoeding middels een vrijwilligersbijdrage (deel daarvan). Het bestuur bepaald
in afstemming met de desbetreffende commissies de invulling hiervan.
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Hoofstuk 9 Informatie en inspraak

9.1 Informatiemiddelen
Vereniging informatie
Alle vrijwilligers worden over betreffende DHL gerelateerde informatie geïnformeerd middels de
informatiekanalen zoals deze binnen de vereniging gebruikt worden. Hierbij moet gedacht worden
aan; nieuwsbrief, website, Sociale media, Appgroepen.

Commissie
Informatieverstrekking binnen de verschillende commissies zal verschillen per commissie en de
functies die daarbij horen. Dit zal vanuit de coördinator georganiseerd worden met de specifieke
informatie betreffende deze commissie.

Vrijwilligers
Vrijwilligers specifieke aspecten die gedeeld moeten worden naar alle vrijwilligers zullen vanuit de
vrijwilligerscommissie gecoördineerd worden. Hierbij moet gedacht worden aan aspecten over het
vrijwilligersbeleid, vrijwilligersavond of aardigheidjes, opleidingen.

9.2 Inspraakregeling
Een vrijwilliger heeft net zoals ieder verenigingslid recht op inspraak. Primair loopt dit via de
commissie waar de vrijwilliger werkzaam is. Indien het commissie overstijgend is kan de vrijwilliger
zijn of haar inspraak melden bij de vrijwilligerscommissie.
Indien er aspecten zijn in relatie tot integriteit en veiligheid, kan de vrijwilliger zich vervoegen tot de
vertrouwenspersonen en veiligheidscommissie.
Binnen de vereniging SV DHL heeft de vrijwilliger zeker ook een stem welke hij/zij kan laten gelden
tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Hoofstuk 10 Materiële voorwaarden

10.1 Verzekeringen

Bij SV DHL zijn alle leden en vrijwilligers verzekerd voor mogelijke ongevallen en financiële schade.
De wijze van verzekeren is vastgelegd in het xxxx stuk welke jaarlijks getoetst en bijgesteld wordt.
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Hoofstuk 11 Evaluatie en vertrek

11.1 Evaluatie- en exitgesprekken
Iedere vrijwilliger heeft recht op een jaarlijks evaluatiegesprek. Dit gesprek zal inhoudelijk gaan over
het functioneren van de vrijwilliger en het functioneren van de commissie waarin de vrijwilliger
werkzaam is.
Evaluatiegesprekken worden gevoerd door de coördinator van de desbetreffende commissie indien
gewenst met aansluiting vanuit de vrijwilligerscommissie.
De evaluatie zal conform een aantal vaste agendapunten gaan welke beschreven staan in de
evaluatieprocedure van het vrijwilligershandboek.

Wanneer de vrijwilliger wil stoppen met de werkzaamheden , volgt een exitgesprek. Tijdens dit
gesprek worden ook, conform vaste agenda (beschreven in het vrijwilligershandboek), diverse
aandachtspunten besproken worden. Doel van dit gesprek is om inzichtelijk krijgen wat de redenen
zijn van vertrek, welke feedback we als vereniging aan de vrijwilliger willen meegeven en welke
punten van verbetering er voor de vereniging SV DHL zijn. Dit gesprek zal ook door de coördinator
gevoerd worden met de vrijwilliger en een vertegenwoordiger van de vrijwilligerscommissie.

11.2 Afscheid nemen van vrijwilligers

11.2.1 Vrijwillig afscheid
Het kan zijn dat de verwachting van zowel de vrijwilliger als de vereniging SV DHL niet op elkaar
aansluiten en dat het geen passende match is. Er zal dan eerst bepaald worden of binnen de huidige
functie dit wel voor beide acceptabel te maken is. Mocht dit niet lukken zal er gekeken worden of er
binnen de vereniging een andere functie is voor de vrijwilliger die beter aansluit bij de
verwachtingen.
Indien dit realiseerbaar is zullen de vrijwilliger en de vereniging afscheid van elkaar moeten nemen
en zal de vrijwilliger worden ontheven van zijn taken.

11.2.2 Gedwongen afscheid
Indien een vrijwilliger buitensporig of ontoelaatbaar gedrag (zie huishoudelijk reglement) vertoond
heeft zal dat voor de vereniging reden zijn voor beëindiging van de werkzaamheden op staande voet
en kan er eventueel melding worden gemaakt bij bepaalde instanties. Daarnaast zullen alle door de
vereniging beschikbaar gestelde middelen direct teruggegeven moeten worden aan de vereniging en
kan het  lidmaatschap beëindigd worden. Indien de middelen niet teruggegeven worden zal dit in
rekening gebracht worden bij de desbetreffende vrijwilliger.
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