
   

 
Vrijwilligersbeleid verkorte versie v.v. Dieren, 28 mei 2018  

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid 
 

v.v. Dieren heeft de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor de invoering van het 

vrijwilligersbeleid, ingaande seizoen 2018-2019.  

 

1) Binnen de vereniging hanteren we twee categorieën vrijwilligers:  

A. De “vaste vrijwilliger” die zich vrijwillig heeft opgegeven om één of meerdere taken te 

vervullen. Hieronder vallen alle trainers/leiders en leden van de diverse commissies binnen 

onze vereniging (leden en niet leden).   

B. De vrijwilliger die op basis van het vrijwilligersbeleid een “taakplicht” heeft. Deze categorie 

vrijwilligers zijn verplicht om 15 uur per seizoen vrijwilligerstaken te verrichten.  

2) Elk spelend senioren lid van v.v. Dieren, die niet onder de categorie vaste vrijwilligers valt, is 

verplicht om bij te dragen aan het vrijwilligersbeleid op basis van de gestelde “taakplicht”.  

3) Jeugdleden, ondersteunende leden en ereleden zijn vrijgesteld van een taakplicht. Ouders van 

(jeugd)leden zijn eveneens niet verplicht een vrijwilligerstaak uit te voeren, echter wordt dit wel 

zeer gewenst en gewaardeerd.  

4) Voor het verrichten van vrijwilligerswerk wordt door v.v. Dieren geen geldelijke vergoeding 

gegeven. Uitzonderingen hierop zijn gespecificeerd in dit document. 

5) Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij 

v.v. Dieren. Elke vrijwilliger die binnen v.v. Dieren een taak verricht, draagt daarvoor zelf de 

verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn. 

6) Indien een vrijwilliger is ingepland voor een taak, is hij/zij zelf verantwoordelijk om deze taak te 

vervullen dan wel passende vervanging te verzorgen zodat de taak volbracht wordt.  

7) Het moet leuk zijn om bij v.v. Dieren een vrijwilligersfunctie uit te voeren. Om een keuze te 

kunnen maken in de diverse taken, zijn functiebeschrijvingen opgesteld inclusief verwachte 

tijdsbesteding. Vrijwilligers dienen zelf een keuze te maken bij een taak die het beste bij hen 

past. Indien het lid geen keuze maakt, zal de vrijwilliger op een vrije taak worden ingedeeld.  

8) Een taak plichtige kan het vrijwilligerswerk afkopen voor het bedrag van € 75,00 per seizoen. 

Het doel van v.v. Dieren is zo min mogelijk geld te innen vanuit deze afkoopregeling; we willen 

juist graag dat ieder zijn steentje bijdraagt in het vrijwilligerswerk. Het geld dat v.v. Dieren door 

afkoop ontvangt, zal besteed worden aan de verdere ontwikkeling van het vrijwilligerswerk.  

9) Indien een vrijwilliger zijn taakplicht niet nakomt, wordt per overtreding een sanctie toegepast, 

welke bestaat uit een boete van € 25,00.  

10) Het bestuurslid vrijwilligerszaken en de coördinator vrijwilligerszaken geven uitvoering aan het 

vrijwilligersbeleid. Voor alle zaken waarin het vrijwilligersbeleid niet voorziet, beslist het 

algemeen bestuur.  

De volledige versie van het vrijwilligersbeleid is te vinden op onze website. Voor vragen en 

opmerkingen kunt je contact opnemen via vrijwilligerszaken@vvdieren.nl  
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