
 

 
Vrijwilligersplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-03-2017 
DwO’15 
Vrijwilligers coördinator 
 

  



 

Vrijwilligersplan DwO’15 7 maart 2017 Pag. 1 | 5 

 

 
 

1.  Inleiding 
DwO’15 (DwO) is een omni vereniging in de Zak van Zuid-Beveland met een ledenaantal van ongeveer 
450 leden. Leden in alle leeftijden, jong en oud, man en vrouw. DwO is een omni sportvereniging die is 
ontstaan uit de fusie van de voetbalverenigingen S.V.D., vv Volharding en tennisvereniging TVO. Drie 
typische dorpsverenigingen die in dorpen Driewegen en Ovezande een belangrijke sociale functie 
vervullen en waar de dorpsbewoners zich sterk mee verbonden voelen. DwO vervult nu die sociale 
functie.  
 
Een belangrijk kenmerk van deze typische dorpsverenigingen is dat ze drijven op vrijwilligers. Betaalde 
werkzaamheden komen nauwelijks voor, waardoor deze dorpsverenigingen met een beperkt budget 
kunnen draaien. Door de grote betrokkenheid van de dorpsbewoners bij de vereniging kunnen steeds 
voldoende vrijwilligers worden gevonden om  alle vrijwilligerstaken uit te voeren. Een belangrijk effect 
van de belangrijke plaats die vrijwilligers innemen binnen de vereniging is dat de betrokkenheid bij de 
vereniging voortdurend bevestigd wordt.  
 
Tijden veranderen echter en binnen het bestuur is het gevoel ontstaan  dat met betrekking tot 
vrijwilligers teveel aan toeval en aan goede intenties van individuele personen wordt overgelaten. Van 
een goed vrijwilligersbeleid is eigenlijk geen sprake, terwijl de huidige vrijwilliger vaak een druk leven 
heeft en ook in zijn bijdrage aan de vereniging behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur. Daar 
komt bij dat na de fusie, het beheren en onderhouden van 2 accommodaties een zware belasting 
oplevert voor de huidige vrijwilligers. De behoefte aan een duidelijke visie op de organisatie van het 
vrijwilligerswerk binnen de vereniging is nadrukkelijk toegenomen, met hulp van de gemeente zal 
daarom het vrijwilligersbeleid  beter gestructureerd gaan worden, de basis daarvoor wordt gevormd 
door dit Vrijwilligersplan.  
 

1.1 Huidige situatie 
Momenteel is er een passief beleid voor het werven van nieuwe vrijwilligers voor de vereniging. Er zijn 
veel vrijwilligers actief, maar werving en plaatsing van vrijwilligers is niet gestructureerd.  
Er is geen duidelijk inzicht in de openstaande vacatures en mogelijke taken vereniging breed. Er is  
geen centraal aanspreekpunt. 
De vereniging beseft dat er betrokkenheid  bestaat bij een groot aantal leden en ouders, maar maakt 
onvoldoende gebruik van dit potentieel. Een oorzaak hiervoor is naar alle waarschijnlijkheid 
onduidelijkheid betreffende de verwachtingen van de vereniging en inzichtelijkheid van functies en 
taken binnen de vereniging.  
 

1.2  Doel 
De doelstelling van DwO is het voeren van een positief vrijwilligersbeleid met als insteek dat ieder lid 
of ouder van een (jeugd)lid één of meerdere vrijwilligersta(a)k(en) uitvoert. Wij willen hierbij graag 
uitgaan van de interesses, kwaliteiten en mogelijkheden van het lid of ouder.  
Wij willen van DwO een bloeiende vereniging maken met enthousiaste vrijwilligers die plezier en 
voldoening halen uit de uitvoering van de vrijwilligerstaken. Door de inzet van het vrijwilligerswerk 
spelen we ook in op het sociale aspect binnen de huidige maatschappij; mensen leren elkaar beter 
kennen, kunnen contacten leggen en voelen zich gewaardeerd door de club en de andere vrijwilligers. 
 

1.3  Realisatie 
DwO zal door middel van dit vrijwilligersplan een actief beleid gaan voeren met betrekking tot het 
vrijwilligerswerk. Alle leden worden persoonlijk benaderd en worden aangesproken op de 
mogelijkheden voor het uitvoeren van een of meerdere taken.  
Een vrijwilligerscommissie zal hiermee actief belast zijn. 
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Het vrijwilligersplan is een belangrijk onderdeel van het lidmaatschap bij DwO, leden zullen hierover 
geïnformeerd worden bij aanmelding bij de vereniging.  
De vrijwilligerscommissie stelt een functie- en takenboek op en zorgt ervoor dat dit up-to-date blijft. 
Tevens zorgt de vrijwilligerscommissie voor een actuele vacaturelijst. 
 
Om dit vrijwilligersplan goed uit te kunnen voeren zijn we als vereniging afhankelijk van meerdere 
factoren. We hebben te maken met een verandering van de maatschappij, de betrokkenheid neemt 
niet af, maar duidelijkheid en structuur vanuit de vereniging moet worden geboden om deze 
betrokkenheid in daadwerkelijke handelen om te zetten. Daarom is het belangrijk dat we zorgen voor 
duidelijke communicatielijnen en een goed inzicht hebben van de mogelijkheden van onze leden. 
 
Om tot een goede uitvoering van het vrijwilligersplan te komen zijn de volgende hoofdstukken 
uitgewerkt in dit plan. 
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2.  Vrijwilligerscommissie 
DwO kiest voor de inzet van vrijwilligerswerk op vrijwillige basis, maar streeft er wel duidelijk naar om 
aan ieder lid of ouder een vrijwilligerstaak te koppelen. 
Om dit te kunnen organiseren en coördineren wordt een vrijwilligerscommissie opgezet die met de 
uitvoering van het vrijwilligersplan belast zal zijn. 
Deze commissie zal bestaan uit 1 vrijwilligerscoördinator en 2 à 3 leden, de coördinator zal de 
commissie vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. Wij streven ernaar om iedere afdeling binnen 
deze commissie te kunnen vertegenwoordigen (tennis, voetbal, overige sporten) 
 
2.1  Taken vrijwilligerscommissie 
De vrijwilligerscommissie zal verantwoordelijk zijn voor: 
- De uitvoering van het vrijwilligersplan; 
- Inzicht in bestaande vrijwilligersbestand; 
- Het actief benaderen van nieuwe leden; 
- Het plaatsen van nieuwe vrijwilligers bij de betreffende commissie; 
- Opvolging en begeleiding van (nieuwe) vrijwilligers; 
- Opleidingen & VOG; 
- Zorgen voor goede contacten met de commissies en het bestuur; 
- Up-to-date houden van functie- en takenboek; 
- Up-to-date houden van vacaturelijst; 
- Up-to-date houden van vrijwilligersbestand; 
- Opzetten van acties voor vrijwilligers; 
- Zorgen voor actieve werving bij nieuwe vacatures in samenwerking met de commissie; 
- Betrokkenheid van de leden bij de club; 
- Aanspreekpunt voor de vrijwilligers & commissies. 
 
3.  Functie- en takenboek 
Het is van belang om inzicht te hebben in alle taken die binnen de club worden uitgevoerd.  
De vrijwilligerscommissie zal hiervoor gebruik gaan maken van een functie- en takenboek.  
Dit boek omvat een overzicht van alle functies die momenteel bestaan binnen de vereniging en een zo 
compleet mogelijk overzicht van de bijbehorende taken. Hieraan zal ook een indicatie van de 
tijdsbesteding worden gekoppeld. 
Dit functie- en takenboek wordt opgesteld door de vrijwilligers coördinator en komt tot stand met 
medewerking van de huidige vrijwilligers en commissies die inzichtelijk maken welke taken uitgevoerd 
moeten worden per functie. 
 

4.  Werving (nieuwe) vrijwilligers 
De werving van vrijwilligers wordt in beginsel uitgevoerd door de vrijwilligerscommissie, hiervoor zal 
ook de hulp van de commissies gevraagd kunnen worden.  
Uiteraard is het aanbrengen van vrijwilligers altijd van harte welkom. Van belang hierbij blijft de 
communicatie met de vrijwilligerscommissie.  
Voor de werving is een up-to-date vacaturelijst van belang. Vacatures zullen door de commissies 
worden aangedragen aan de vrijwilligerscommissie. 
 
4.1 Werving bestaande leden 
De commissie zal het huidige vrijwilligers bestand zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen. Met dit 
inzicht zal het huidige ledenbestand benaderd worden om persoonlijk de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk te bespreken. Uiteraard met als uitgangspunt de interesses, kwaliteiten en 
mogelijkheden van het lid en/of de ouder(s). 
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4.2  Werving nieuwe leden 
De vrijwilligerscommissie neemt binnen 4 tot 8 weken na aanmelding van lidmaatschap bij onze 
vereniging contact op met het nieuwe lid of de ouder(s).   
De vrijwilligerscommissie zal hierbij het maatschappelijke belang en sociale aspect benadrukken. Het is 
geeft een goed gevoel om betrokken en vrijwilliger te zijn bij de club waar jezelf of je (klein)kinderen 
sport(en). 
Voor nieuwe leden kan het zeker van belang zijn om meer mensen binnen de vereniging te leren 
kennen, door het uitvoeren van vrijwilligerstaken. 
 
4.3 Wervingsmogelijkheden 
Voor de werving van vrijwilligers zal uiteraard worden uitgegaan van het ledenbestand van de 
vereniging en de vacaturelijst. 
Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de website, Facebook, Twitter,  e-mail en het platform van 
de gemeente Borsele (www.borselevoorelkaar.nl) 
We hopen ook dat door de inzet van een positief vrijwilligersbeleid, iedereen zich meer betrokken 
voelt en zijn/haar steentje wil bijdragen. 
 
4.4 Leeftijd vrijwilligers 
Aan uit uitvoeren van vrijwilligerswerk is geen leeftijdsgrens gebonden. Wij gaan uit van een minimum 
leeftijd van 18 jaar. Er zijn taken binnen de vereniging die conform de wetgeving niet door personen 
onder de 18 jaar uitgevoerd mogen worden, denk hierbij aan bardiensten (het schenken van alcohol) 
en het ophalen van oud papier. Bij jeugdleden spreken wij daarom in dit geval van jeugd tot 18 jaar. 
Uiteraard zijn vrijwilligers onder de 18 jaar van harte welkom voor het uitvoeren van ondersteunende 
taken. Dit kan besproken worden in het persoonlijk contact. 
 

5. Begeleiding & Opleiding 
Begeleiding van nieuwe vrijwilligers is van groot belang. Het is belangrijk om deze goed te begeleiden 
en te volgen. 
De vrijwilligerscommissie draagt zorg voor plaatsing van de (nieuwe) vrijwilliger bij de juiste 
commissie. De betreffende commissie zal vervolgens zorgen voor het goed begeleiden en eventueel 
inwerken van de vrijwilliger. De vrijwilligerscommissie houdt regelmatig contact met de diverse 
commissies betreft de voortgang van de vrijwilligers. 
Voor sommige vrijwilligerstaken is een opleiding of training van belang (bijvoorbeeld IVA, Instructie 
Verantwoord Alcoholgebruik voor kantine vrijwilligers). De vrijwilligerscommissie zorgt ervoor dat de 
benodigde opleidingen gefaciliteerd worden. 
 
De gemeente Borsele, KNVB en KNLTB hebben een regelmatig aanbod van opleidingen, cursussen en 
trainingsavonden. De vrijwilligerscommissie houdt hierover nauw contact met de diverse commissies. 
Als club zien wij het belang van deze mogelijkheden zeker in en willen we onze vrijwilligers stimuleren 
om aan deze gerichte trainingen deel te nemen. 
 
De vrijwilligerscommissie is altijd een aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. 
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6.  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
De VOG vormt een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk bij onze jeugdleden. Als club nemen 
we de veiligheid van onze (jeugd)leden serieus! 
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het 
gevraagde doel; het werken met minderjarigen bij onze vereniging. 
Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches, begeleiders, verzorgers en het 
vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij DwO’15 kunnen 
uitoefenen.  
  
Voor het werken met jeugdleden vragen we van de trainer/begeleider een VOG (Verklaring Omtrent 
het Gedrag), dit zal gefaciliteerd door de vrijwilligerscommissie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


