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1. Inleiding 
v.v. Dieren  is een middelgrote vereniging met ca. 600 spelende leden. Seizoen 2018-2019 telt ca.  

260 spelende seniorenleden en ca. 340 jeugdleden. Daarnaast zijn er ca. 200 ondersteunende leden.  

De vereniging drijft op de inzet van vrijwilligers, bestaande uit voetballers en niet voetballers. De ene 

vrijwilliger besteed meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft ook niet, iedere bijdrage, 

hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Doordat er echter een tekort is ontstaan aan vrijwilligers - en 

deze noodzakelijk zijn om de continuïteit van de vereniging te waarborgen - dienen er meer mensen 

actief te worden als vrijwilliger.  

Door ieder meer te betrekken bij de taken die binnen de vereniging uitgevoerd dienen te worden, zal 

de vereniging op een betere manier gaan functioneren en zal ook iedereen meer plezier beleven 

binnen de vereniging. Het is immers onze vereniging.  

Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal 

leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst heeft bestempeld. We 

willen het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar houden. 

Door het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en het niet willen 

aanstellen van betaalde krachten zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot het invoeren van 

een vrijwilligersbeleid.  

Dit document beschrijft het vrijwilligersbeleid van v.v. Dieren welke vanaf seizoen 2018-2019 van 

toepassing is, waarbij vanaf seizoen 2018-2019 een verplichte deelname geldt voor spelende 

seniorenleden. In dit document zijn de vrijwilligerstaken en de coördinatie hiervan op hoofdlijnen 

beschreven. Daarnaast zijn de 5 B´s (binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen) 

benoemd (bron KNVB).  

In aparte bijlagen worden de diverse functies en activiteiten beschreven voor de vrijwilligers. Doel 

van de functiebeschrijving is om inzichtelijk te maken wat de functie inhoudt en hoeveel tijd de 

functie ongeveer vraagt van de vrijwilliger. De functies variëren van beleid tot uitvoering, van 

coördinator tot leider en barmedewerker. In tijd variëren de taken van enkele uren per maand tot 

een aantal uren per week. 

Bij v.v. Dieren zijn al diverse vrijwilligers actief, bestaande uit leden maar ook niet leden (zoals bijv. 

ouders). Al onze vrijwilligers geven gemotiveerd invulling aan hun taken. Daarbij speelt niet alleen 

sportiviteit maar ook gezelligheid een belangrijke rol. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze 

vereniging vrij om zoveel taken als hij denkt aan te kunnen in te vullen. We rekenen op de hulp van 

alle betrokkenen van v.v. Dieren om de vereniging te laten bloeien en groeien binnen de 

mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn. Daar hebben we dus ook uw hulp bij nodig!  
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2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid 
v.v. Dieren heeft de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor de invoering van het 

vrijwilligersbeleid.  

 

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.  
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3. Vrijwilligerswerk 
De diverse taken die ingevuld moeten worden door vrijwilligers, wordt ingevuld door “vaste” en 

“taak plichtige” vrijwilligers. 

Vaste vrijwilligers: 

Een vrijwilliger kan zijn functie vervullen bij een van de commissies of projectgroepen, zodat hij/zij 

onder de groep “vaste vrijwilligers” valt (mits plaats beschikbaar).  

Deze commissies zijn (voetbal gerelateerd):  

• Vast kader bij jeugdteams (trainer/assistent trainer/leider) 

• Voetbaltechnische zaken (VTZ)  

• Vrouwenvoetbal  

• Wedstrijdzaken  

• Scheidsrechterszaken  

• Coördinatie leeftijdscategorieën  

• Coördinatie keepers  

 

Overige commissies:  

• Kantinecommissie  

• Sponsorcommissie 

• Activiteitencommissie 

• ICT commissie  

 

Projectgroepen: 

• Jaarmarkt 

• Familiedag 

• Pupillenkamp  

• Schoolvoetbal 

• Grote Club Actie 

 

De commissies en projectgroepen hebben voor het grootste deel al een duidelijke 

organisatiestructuur en bestaan uit een aantal vaste vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers wordt 

aangevuld met o.a. de taak plichtige vrijwilligers zoals omschreven in dit document. Aanpassing van 

het aantal vaste vrijwilligers in een commissie of projectgroep vindt plaats in overleg met de 

vrijwilligerscoördinator.  
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Taak plichtige vrijwilligers: 

De taak plichtige vrijwilliger kan een keuze maken uit de volgende structurele onderdelen, zoals: 

• Kantinedienst 

• Verzorgen van trainingen bij jeugdteams  

• Scheidsrechter bij wedstrijden 

• Bemensing wedstrijdzaken op wedstrijddagen 

• Helpen bij activiteiten vanuit de activiteitencommissie (zoals bij Familiedag, Pupillenkamp, 

Sinterklaas, feestavond, etc.) 

• Jaarmarkt  

• Klussen  

• Schoonmaakwerkzaamheden 

 

Ten tijde van de totstandkoming van dit document, is het bestuur in onderhandeling inzake de 

inzameling van oud papier. Bij de uitgangspunten van dit vrijwilligersbeleid is er rekening mee 

gehouden dat we ook hier vrijwilligers voor gaan inzetten.   
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4. Vrijwilligerszaken (bestuurslid en coördinator)  
Om de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers die nodig zijn bij de diverse commissies 

goed vorm te geven en te bewaken, zal een bestuurslid vrijwilligerszaken en een 

vrijwilligerscoördinator aangesteld worden.  

Gezamenlijk weten deze functionarissen wat er leeft binnen de vereniging en zijn op het gebied van 

het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging. Samen zullen zij de taken 

verdelen en mede zorg dragen dat het vrijwilligerswerk bij v.v. Dieren een succes wordt.  

De taken van het bestuurslid vrijwilligerszaken bestaan uit: 

• Het beleid opstellen en actueel houden voor vrijwilligerszaken  

• Het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid 

• Het maken van afspraken met de diverse commissies en projectgroepen binnen de vereniging  

• Bewaking van het budget voor vrijwilligerszaken  

• Opstellen en actueel houden van een organigram van de vereniging  

• Communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid) 

De taken van de coördinator vrijwilligerszaken bestaan uit: 

• Werving en plaatsing vrijwilligers in samenwerking met de diverse commissies en projectgroepen 

• Ondersteunen en begeleiding vrijwilligers 

• Is begeleider en vraagbaak voor de coördinatoren van de commissies en projectgroepen 

• Draagt zorg voor beschrijvingen van de aanwezige functies 

• Inventariseert in overleg met de coördinatoren van de commissies welke opleidingen er nodig zijn 

en draagt dit voor aan het bestuur. 

Van de coördinatoren van de commissies en projectgroepen wordt periodiek een terugkoppeling 

verwacht, waarin de resultaten van het vrijwilligerswerk worden gemeld.  

  



   

7 
 

5. Binnenhalen van vrijwilligers 
Het binnen halen van vrijwilligers – buiten de vaste en taak plichtige vrijwilligers - is een taak van ons 

allemaal. Deze verantwoordelijkheid kunnen we niet beperken tot een selecte groep binnen de 

vereniging. De coördinatie uiteraard wel; deze ligt in handen van het bestuurslid vrijwilligerszaken en 

de vrijwilligerscoördinator.  

Vrijwilligers worden o.a. op de volgende wijze geworven: 

• D.m.v. dit vrijwilligersbeleid, dus verplicht voor spelende seniorenleden 

• Via de commissie verantwoordelijken 

• Via de website d.m.v. vacatures 

• Bij de ouders van (nieuwe) jeugdleden 

De beste manier om vrijwilligers binnen te halen, is door hen persoonlijk aan te spreken.  

Voor nieuwe leden geldt, dat zij (of hun ouders) gevraagd worden een actieve bijdrage te leveren aan 

de vereniging. Elk nieuw lid (of ouder) zal gevraagd worden om een actieve bijdrage te leveren.  

Indien geen kandidaten gevonden worden voor vacante functies, wordt een vacature inclusief 

functiebeschrijving op onze website geplaatst.  

6. Begeleiden van vrijwilligers 
Het begeleiden van vrijwilligers is cruciaal om hen gemotiveerd hun taak te kunnen laten uitvoeren. 

Indien de vrijwilliger niet voldoende bekend is met de uit te voeren vrijwilligerstaak, zal hij/zij 

begeleid worden door een ervaren vrijwilliger of een vertegenwoordiger van de desbetreffende 

commissie. We zullen samen moeten zorgen dat het succes en plezier van vrijwilligerswerk op die 

manier gewaarborgd wordt. Er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de 

vrijwilligerstaak te borgen.  

7. Waarderen en belonen van vrijwilligers 
v.v. Dieren heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun werkzaamheden. Het 

uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu mensen en de vereniging wilt helpen. 

Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn vrijwilligerswerk. Daarnaast is 

waardering van de leden heel belangrijk. Het vrijwilligerswerk staat immers ten dienste van de leden. 

De leden van de vereniging dienen daarom respectvol met de vrijwilligers om te gaan. Ze doen het 

werk voor hen. 
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8. Behouden van vrijwilligers 
Voor vv. Dieren is het van het grootste belang geworven vrijwilligers ook te behouden. Om 

vrijwilligers enthousiast te houden voor hun rol binnen de vereniging zal er gekeken moeten worden 

naar wat de vrijwilliger kan en wil bereiken. Een vrijwilliger kan stoppen met het verrichten van 

vrijwilligerstaken om uiteenlopende redenen. v.v. Dieren zal hier op inspelen door in gesprek te gaan 

met de vrijwilliger en eventueel een andere functie/taak voorstellen, afhankelijk van de wensen en 

behoeftes van de vrijwilliger en mogelijkheden binnen de vereniging.  

Er zal periodiek een evaluatiemoment gepland worden, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen 

worden en verbeteringen doorgevoerd kunnen worden waar nodig.  

9. Beëindigen van vrijwilligerstaken  
Indien een vrijwilliger besluit zijn taak als vrijwilliger te beëindigen, zal dit op een nette manier 

afgehandeld worden; hiervoor zal een eindgesprek plaatsvinden tussen de vrijwilliger en een 

vertegenwoordiger van de desbetreffende commissie (indien gewenst ondersteund door het 

bestuurslid vrijwilligerszaken of de vrijwilligerscoördinator). Dit gesprek gaat dan over de reden 

waarom de vrijwilliger ermee stopt. Tijdens dit gesprek zal eveneens bepaald worden of de eerder 

genoemde afkoopregeling van toepassing is. Daarnaast zal dit gesprek informatie opleveren die in 

een later stadium gebruikt kunnen worden om andere vrijwilligers voor de vereniging te behouden.  

10. Financiële vergoedingen en verstrekkingen  
 

Financiële vergoedingen  

Omdat de taken vrijwillig worden uitgevoerd en we transparant zijn in de waardering hiervan, is er 

voor gekozen om geen financiële vergoeding te verstrekken aan vrijwilligers; uitzondering hierop zijn 

onderstaand vermeld. 

 

Van selectieteams wordt meer geëist en verwacht. Een aantal selectietrainers ontvangt voor hun 

inspanningen een financiële vergoeding. Zij zijn geen “echte” vrijwilligers meer, maar semi-

professionals op hun vakgebied. De commissie VTZ stelt hiervoor trainers aan. Er wordt een 

vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld aan selectieteams van eerste jeugdelftallen. De maximale 

vergoeding per selectieteam is vermeld in dit document.  

 

De vergoeding voor selectieteams bij seniorenelftallen vallen buiten dit plan, daar waar deze 

vergoeding het bedrag van de maximale vrijwilligersvergoeding overstijgt. Voor de technische staf 

van de senioren selectie is een budget benoemd.  
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De commissie VTZ stelt voorafgaand aan het seizoen vast welke jeugd- en seniorenteams als 

selectieteams worden aangemerkt. Het voetbaltechnisch beleidsplan bepaalt aan welke criteria een 

selectieteam en een selectietrainer jeugd/senioren moet voldoen.  

 

Indien bij zeer hoge uitzondering in een voetbalseizoen op voordracht van de commissie VTZ door 

het bestuur wordt besloten om het tweede team in een leeftijdscategorie ook als selectieteam aan te 

merken, geldt voor dit tweede selectieteam een maximale vergoeding van 50% van het bedrag dat 

toegekend is aan het eerste selectieteam in de desbetreffende leeftijdscategorie.  

 

Naast de bovenstaande vergoedingen, wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven voor een aantal 

specifieke functies die onderstaand benoemd zijn. Voor alle overige functies wordt geen financiële 

vergoeding verstrekt.  

 

Het bestuur stelt het jaarlijks budget vast, de commissie VTZ kijkt vervolgens naar de verdeling.  

Het maximale budget bedraagt: 

Jeugd selectie  Budget 

Selectieteam JO-09-1 t/m JO14-1  €   1.200,00 

Selectieteam JO-15-1 t/m JO19-1 €   3.600,00 

Totaal per seizoen €   4.800,00 

 

Vrouwen voetbal  Budget 

Vrouwen 1 €      500,00  

Totaal per seizoen €      500,00 

 

Senioren selectie  Budget 

Technische staf Zaterdag-1 €   1.000,00  

Keeperstrainer senioren selectie  €   1.500,00 

Verzorger senioren selectie   €   1.500,00 

Totaal per seizoen €   4.000,00 

 

Overige   Budget 

Begeleiding CIOS €      500,00 

Schoonmaak kantine  €      625,00 

Totaal per seizoen €   1.125,00 

 

Totaal vrijwilligersvergoeding    € 10.425,00 
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Vrije verstrekkingen 

v.v. Dieren waardeert de inzet van alle vrijwilligers omdat we daardoor onze vereniging beter kunnen 

laten functioneren en samen meer plezier beleven. Vaste en taak plichtige vrijwilligers mogen 

gebruik maken van vrije verstrekkingen. Het bestuur zal de voorwaarden hiervoor nader uitwerken. 

Van belang is dat alle consumpties worden aangeslagen op de kassa, zodat een goede registratie en 

verantwoording mogelijk is. Doel is dat er geen consumpties verstrekt worden, zonder dat deze 

betaald (contant of pin) of geboekt worden met het pasjessysteem. Het nieuwe kassasysteem wordt 

gekoppeld aan een pasjessysteem, wat een goede registratie per vrijwilliger en/of commissie 

mogelijk maakt. De invulling van het pasjessysteem dient nog nader bepaald te worden. 

Vrijwilligersavond 

Een maal per seizoen organiseert v.v. Dieren een vrijwilligersavond als blijk van waardering voor het 

werk dat alle vrijwilligers hebben verricht.  

11. Organogram 
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12. Werkwijze  
Het aanmelden, registreren en inplannen van de vrijwilligers, wordt beheerd door een 

vrijwilligersmodule die onderdeel is van onze website. In de module dient elke vrijwilliger (leden en 

niet leden) zich te registreren. De module wordt o.a. gebruikt om: 

- Taken voor vrijwilligers te selecteren 

- Te plannen  

- Communicatie met de vrijwilliger te faciliteren  

- Activiteiten te registreren 

Er zal in overleg met de verantwoordelijke commissies gekeken worden hoe deze module het beste 

ingericht kan worden.  

Verantwoordelijkheden commissies en projectgroepen 

Van de commissies wordt verwacht dat zijn hun verantwoordelijkheid nemen voor de planning en 

waar nodig instructie van de vaste en taak plichtige vrijwilligers. Om dit mogelijk te maken, krijgen zij 

uitgebreide gebruikersrechten en een aanvullende training van de digitale vrijwilligersmodule (app).   

De vrijwilligers die benodigd zijn bij een project, worden ondersteund door de commissie 

vrijwilligerszaken. Projectgroepen krijgen daarom geen extra gebruikersrechten.  

Verantwoordelijkheden vaste en taak plichtige vrijwilligers 

Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zijn zich voor aanvang van het nieuwe seizoen hebben 

geregistreerd in de vrijwilligersmodule (app). Elke vrijwilliger dient zijn/haar taken uit te voeren in 

overeenstemming met het vrijwilligersbeleid van vv Dieren.  

 


