
Vrijwilligersbeleid DWSH’18    
  

 

UITGANGSPUNTEN: 
 

Je MAG lid worden van DWSH’18  

Je hebt dan het RECHT op het spelen van wedstrijden  

Je hebt dan de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van DWSH’18  

  

Waarom het vrijwilligersbeleid:  

1. voor het continueren van de verenigingstaken  

2. vanwege het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd  hebben   

3. het niet willen en kunnen aanstellen van betaalde krachten voor alle taken  

  

Doelstelling:  

Als we de continuïteit van onze vereniging willen waarborgen, dienen er zo veel mogelijk mensen actief 
te worden als vrijwilliger. Het bestuur wil bereiken dat, door het draaien van vrijwilligersdiensten, de 
saamhorigheid, gezelligheid en binding met onze vereniging nog groter wordt. 

Met als belangrijkste doel dat de toekomst van DWSH’18 is gewaarborgd. 

  

DWSH’18 onderscheidt twee categorieën vrijwilligers: 

- Een vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd of ongevraagd) om een of meerdere taken of 
een   

  functie te vervullen. Deze persoon is persoonlijk of als ouder/verzorger vrijgesteld van de taakplicht. 

- Iemand die op basis van het vrijwilligersbeleid verplicht is een taak uit te voeren. Deze noemen we voortaan    

  taakplichtigen (hij of zij die een taakplicht heeft). 

 

Ook voor vrijwilligers / taakplichtigen gelden simpele, heldere regels, normen en waarden. 

Vrijwillig / taakplichtig betekent niet vrijblijvend, hij/zij draagt verantwoordelijkheid.  

DWSH’18 vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daaraan bij en hebben daar ook 

zelf baat bij. 

  

Actieve clubleden die vrijwilliger zijn, krijgen 25% korting op de contributie. De datum 1 september van 
het lopend jaar is bindend voor deze regel (korting op contributie). Iemand die later instroomt als 
vrijwilliger, gaat pas het volgend seizoen met deze regel mee, mits nog vrijwilliger.  

Naast de uitgangspunten zijn er een aantal andere punten, als volgt geformuleerd: 

1. DWSH’18 doet een beroep op ieder spelend seniorenlid en/of ouder/verzorger van jeugdleden om bij 
te dragen aan het functioneren van de vereniging. 

2. Een taak wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt. 
3. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij taakplichtigen in verschillende diensten worden ingeroosterd. 
4. Iedere taakplichtige vervult per seizoen een dienst van 2 dagdelen. 
5. Jeugdleden van 16/17 jaar kunnen in plaats van hun ouders/verzorgers een vrijwilligerstaak of 

taakplicht vervullen met uitzondering van bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken. Hiervoor 
geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. 

6. Per team kunnen ouders/verzorgers structureel per seizoen de functies vervullen van scheidsrechter, 
grensrechter, trainer en/of leider. Beschikt een team over een aangesteld kader bijv. trainer/leider, 
dan behoeven deze functies niet meer ingevuld te worden. 

7. Het wassen van tenues en vervoer naar uitwedstrijden wordt niet gezien als een vrijwilligerstaak. 
8. Alle spelende leden (junioren en senioren) die door de scheidsrechterscommissie worden 

geaccepteerd en minimaal 5 wedstrijden fluiten per seizoen, vervullen hiermee ook een functie. 
 
 



9. Indien een taakplichtige zijn plichten niet nakomt, geldt het volgende sanctiebeleid: 
- Wordt een taakplicht niet vervuld, dan wordt het lid of ouder/verzorger direct ingedeeld op een 
extra taak exclusief de niet vervulde taak.  
- Als u geruild heeft en uw vervanger komt niet opdagen bent u verantwoordelijk, geen ander. Het is 
aan te raden goede afspraken te maken en als uw beurt eraan komt, elkaar nog even te herinneren.  
- Als u toch een sanctie krijgt voor verzuim van een vervanger, dient u dit zelf met uw vervanger te  
vereffenen. 

10. Bij afgelastingen vallen soms diensten uit. Dit speelt met name bij de kantinediensten of het fluiten 
van wedstrijden. De betrokkenen worden daarover, of zo ver of zo snel mogelijk van te voren ingelicht 
of kunnen bij algehele afgelasting dit terug vinden op de site www.DWSH18.nl de Clubapp en/of op de 
Facebookpagina. Uitgevallen diensten worden later in het seizoen alsnog in overleg ingehaald. 

11. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het 
vrijwilligersbeleid. 

12. Van alle leden wordt verwacht dat zij zich houden aan de algemeen geldende regels bij DWSH’18.  
13. Tijdens uitvoering van de taakplicht bij jeugdtoernooien is het de plicht van de vrijwilliger cq 

taakplichtige om verantwoord om te gaan met het nuttigen van alcohol. Misbruik van alcohol kan en 
zal door de organisatie niet getolereerd worden. 

14. DWSH’18 stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld trainers- en scheidsrechter- 
opleidingen. In overleg kunnen deze mogelijk bekostigd worden door de vereniging. 

15. Het bestuur van DWSH’18 stelt zich ten doel om dit beleid aan het einde van het seizoen te evalueren 
en indien nodig aan te passen. 

 
 
Wij vragen alle vrijwilligers (leiders, trainers, verzorgers, jeugdscheidsrechters en jeugdcommissieleden) om 
een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze aanvraag kan verlopen via de vereniging i.v.m. vrijstelling van kosten.  
Het invoeren van een VOG binnen de sport en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het 
verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een 
functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.  
 

Seizoen 2018/2019 

Bestuur DWSH’18 

 


