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Vrijwilligerstaken 

Onze kantine is het hart van onze vereniging. Het is dé ontmoetingsplek voor leden, ouders, ontvangst 

van tegenstanders en eigenlijk voor iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt.  

Je kunt er altijd terecht voor een kop koffie, een broodje, biertje of gewoon een warm en droog 

onderkomen. Daarnaast wordt een groot deel van de begroting van onze vereniging gedekt door de 

kantine-inkomsten. U zult begrijpen dat het daarom erg belangrijk voor de vereniging is dat de 

kantinebezetting op orde is. Vrijwilligers zijn schaars en helaas is dit niet een recent probleem, het gaat 

al vele jaren terug. Mensen geven zich op, worden benaderd en haken meteen weer af of reageren niet 

meer. Een vast clubje zeer trouwe kantinevrijwilligers dragen deze verantwoordelijkheid voor 

kantinebezetting wél. Zij zijn er wekelijks en draaien regelmatig zeer lange dagen of blijven een uurtje 

langer omdat het toch wel druk is. Dit achten wij niet langer verantwoordelijk.  

De kantinebeheerder heeft wekelijks grote moeite om de bezetting rond te krijgen, het extra oproepen 

van leden/ouders via de tv schermen, via de website, via een flyer, via de inschrijvingsmodule bij 

aangaan lidmaatschap, de app-groepen of gewoon heel ouderwets mondeling en rechtstreeks, heeft 

helaas niet mogen baten. Dit heeft het bestuur doen besluiten het ALV besluit uit 2007 te activeren (zie 

hiervoor ook het Huishoudelijk Reglement 1) en een verplichte bardienst (zaterdagdienst) in te stellen 

voor alle spelende leden vanaf 18 jaar en voor ouders van jeugdleden met ingang van het seizoen 

2022/2023, ter ondersteuning van onze trouwe vrijwilligers. Zo draagt ieder zijn/haar steentje bij aan 

onze vereniging. 

Vooralsnog zal indeling van de kantinediensten geschieden per team in duo’s, teams kunnen onderling 

met elkaar bepalen wie wordt afgevaardigd. Dit zullen we uiteraard blijven monitoren en evalueren 

indien nodig.  

Tijden en inzet  
08:00 – 13:00 uur 1 bar, 1 keuken 
13:00 – 18:00 uur 1 bar, 1 keuken 

 

Er is altijd een vast aanspreekpunt voor deze personen aanwezig (dit zal een van de vaste krachten 

zijn).  

We starten seizoen 2022/2023 met 36 jeugdteams en 12 seniorenteams. Dit verdeeld over de 

wedstrijdzaterdagen, zou in praktijk betekenen dat leden en/of hun ouders komend seizoen mogelijk 

niet eens aan de beurt komen. Dus ‘verplicht’ is hiermee ook nog eens een relatief en zeer coulant 

begrip.  

Aantal toernooien: nog niet bekend. 

We spreken de hoop uit dat de leden het draaien van de kantinedienst als positief ervaren, ze wellicht 

zich opgeven als een standaard zaterdagvrijwilliger en we hiermee het seizoen 2023/2024 deze regel 

alweer kunnen afschaffen.  

 

 

 
1 Huishoudelijk reglement artikel 5, lid 3 en 4 
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Ingangsdatum 

Om de overgang soepel te laten verlopen zal de aanvang van het rooster niet direct starten bij aanvang 

eerste wedstrijdweekend, maar enkele weken later op zaterdag 24 september.  

Het rooster wordt in de laatste week van augustus bekend gemaakt en gepubliceerd op de website (als 

wedstrijden definitief zijn vastgesteld door de KNVB, anders volgt het rooster zo snel mogelijk) in januari 

wordt het toernooirooster bekend gemaakt.  

 

Financiële consequentie 

Bij niet op komen dagen van de teamafvaardiging, ontvangt het team / de ouders van het jeugdteam 

een boete van € 75,- per persoon per dagdeel.  

Conform het huishoudelijk reglement is er de mogelijkheid dat het uitvoeren van vrijwilligerstaken kan 

worden afgekocht, dit door het betalen van een vergoeding. Aangezien we de verplichte kantinedienst 

vooralsnog niet op persoon laten uitvoeren, maar op teamniveau waarbij we de verwachting uitspreken 

dat het verplichte karakter tot het minimum beperkt is, de vijver om uit te vissen groot is, zal de boete 

ook worden omgeslagen op het team. Wij stellen het bedrag voor van € 50,- per persoon per dagdeel. 

 

Uitzonderingen 

Mensen die al vrijwilligerswerk doen voor de club zullen in principe niet ingedeeld worden en zijn dus 

vrijgesteld van ‘verplichte’ diensten.  

Onder vrijwilliger wordt verstaan iemand die georganiseerd werk verricht voor s.v. DWO, dat wil zeggen 

iemand die zich op structurele basis en meer uren per week inzet vanuit een gestructureerd onderdeel 

van commissie, bestuur, training etc..  

Voor vrijstelling van de verplichte kantinedienst komen de volgende functies in aanmerking, mits ze aan 

hierboven genoemde definitie voldoen: 

• scheidsrechters 

• commissieleden (Jeugdcommissie, Seniorencommissie, Bestuur) 

• trainers van een team (niet zijnde het team waarin men zelf speelt)  

Mocht er twijfel bestaan of een functie of activiteit onder de vrijstelling valt, dan zal het bestuur hierin 

beslissen. 

We zullen een en ander gedurende het seizoen blijven evalueren, waar nodig bijsturen en hopelijk in 

verband met de vele aanmeldingen zelfs opheffen.  

 

 


