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1 Inleiding 
 
Dit beleidsdocument maakt onderdeel uit van het geheel aan beleidsstukken die zijn samengesteld om 
zoveel als mogelijk de uitgangspunten van beleid opgesteld voor SC Everstein vast te leggen. 
Op dit specifieke document zijn de basisafspraken, vastgelegd in het Beleidsplan Algemeen 2022-
2027, van toepassing. Het Beleidsplan Algemeen is derhalve het vertrekpunt voor dit document.  
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2 Beleidsplan 

2.1 Beleid 
 
Het vrijwilligersbeleid is erop gericht de processen van werving, behoud, door- en uitstroom van 
vrijwilligers voor iedereen inzichtelijk te maken. Deze processen worden beschreven in een van de 
hoofdstukken in dit document. 
 

2.2 Argumentatie 
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen een vereniging als SC Everstein. Daarom is het belangrijk dat de 
club ten aanzien van vrijwilligers goed beleid vastlegt en uitvoert. De leden en vrijwilligers krijgen 
hiermee houvast en duidelijkheid omtrent de wijze waarop het vrijwilligerswerk binnen SC Everstein 
is georganiseerd. 
 
Waarom is de inzet van vrijwilligers voor SC Everstein belangrijk? 
 
• Door de inzet van vrijwilligers kunnen er meer werkzaamheden worden verricht; 
• De vereniging blijft door de inzet van vrijwilligers laagdrempelig; 
• Gemotiveerde vrijwilligers zijn goede ambassadeurs voor de vereniging. Vrijwilligers 

staan vaak dicht bij de leden. Kortom, het vergroot de bekendheid van de vereniging;  
• Via vrijwilligers en overige leden komen signalen binnen, waardoor activiteiten kunnen 

worden aangepast/ontwikkeld.  



Beleidsplan Vrijwilligers 2022-2027 SC Everstein Versie 1.0 

5 
 

3 Definitie vrijwilligerswerk 
 
Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. En 
daarbij zijn steentje bijdraagt aan het functioneren van de vereniging.  
 
Vrijwilligerswerk is werk dat uit vrije wil, doch niet onverplicht en in georganiseerd verband wordt 
verricht ten behoeve van de vereniging.  
 
Vrijwilligerswerk wordt binnen SC Everstein gecoördineerd door de vrijwilligerscoördinator van de 
betreffende commissie waarvoor de vrijwilliger taken uitvoert.  
 
Voor bepaalde werkzaamheden die met regelmaat worden verricht en waar geen vrijwilligers voor 
gevonden kunnen worden, kan afgeweken worden van het vrijwilligersbeleid en wordt bekeken welke 
passende oplossing/waardering wordt gevonden.  

3.1 Categorieën vrijwilligers 
 
SC Everstein is een vereniging voor en door leden. Een vereniging kan alleen bestaan dankzij de inzet 
van vrijwilligers. Dit betekent dat er naast speelplezier ook van leden en ouders van jeugdleden 
verwacht wordt om vrijwilligerstaken te verrichten. 
Als vereniging proberen wij altijd gericht mensen te benaderen voor een vrijwilligersfunctie of 
vrijwilligerstaak.   
 
Je hebt categorieën vrijwilligers waarbij ook de verantwoordelijkheid en vrijblijvendheid verschilt: 

1. de vrijwilliger die betaald wordt, ivm moeilijke vervulbaarheid. Met deze categorie 
vrijwilligers wordt een overeenkomst afgesloten; 

2. de vrijwilliger die een bepaalde vaste functie bekleedt, periodieke betrokkenheid 
(zoals trainers, leiders, etc); 

3. de vrijwilliger die incidenteel wordt opgeroepen voor losse taken. 
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4 Uitgangspunten vrijwilligersbeleid  
 
SC Everstein is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, zowel voetballers als niet 
voetballers. Willen wij de continuïteit van de vereniging waarborgen, dan is het belangrijk dat er veel 
mensen actief zijn en blijven als vrijwilliger. Een andere reden om vrijwilligers te werven/actief te 
krijgen is om de saamhorigheid te vergroten en om de vereniging op een verantwoorde manier te 
kunnen laten functioneren. SC Everstein streeft er naar alle reguliere werkzaamheden te verrichten met 
eigen vrijwilligers. 
 

1. De taken sluiten aan bij de wensen, capaciteiten en interesses van de vrijwilliger. 
2. De inzet van vrijwilligers is geen vervanging van professionele inzet. 
3. Vrijwillige inzet valt hoofdzakelijk onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de betref-

fende commissie.  
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5 Basis afspraken  
 

- SC Everstein doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het 
functioneren van de vereniging.   

- SC Everstein vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en 
hebben daar zelf baat bij.   

- Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij 
SC Everstein zoals beschreven in de diverse beleidsdocumenten en het huishoudelijk 
reglement. Een vrijwilliger die binnen SC Everstein een taak verricht, draagt daarvoor de 
verantwoordelijkheid. Indien een taak is toebedeeld aan een vrijwilliger, en deze is onverhoopt 
verhinderd, zorgt deze verhinderde vrijwilliger voor vervanging van de aan haar/hem 
toegewezen taak/taken.  

- De vrijwilliger (categorie 1 en 2) die werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met 
minderjarigen (onder de 18 jaar), is verplicht een VOG te overleggen. De VOG wordt door en 
op kosten van SC Everstein aangevraagd. De vrijwilliger kan pas na ontvangst door de 
vereniging van de VOG zijn of haar functie uitoefenen.  

- Voorafgaand aan elke vrijwillige inzet zal er altijd eerst een kennismakingsgesprek 
plaatsvinden, waar zo nodig de VOG ook besproken wordt.  

- SC Everstein stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainer- en 
scheidsrechteropleidingen, maar er zijn ook diverse andere mogelijkheden.  

- SC Everstein zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te coördineren, 
reguleren en nog belangrijker, te waarderen.  

- SC Everstein faciliteert een eenvoudige toegang tot de app Taakie, waarmee de registratie van 
de diverse taken kan worden ingevuld, beheerd en gecontroleerd.  

- Bestaande en nieuwe leden c.q. ouders van jeugdleden worden gevraagd hun persoonlijke 
gegevens en voorkeuren in Taakie te registreren, onder de AVG richtlijnen. Ook wordt hen 
gewezen op het bestaan van het Vrijwilligersbeleid. We verwachten van nieuwe leden of 
ouders en verzorgers dat zij zich inzetten voor een taak binnen de vereniging.  

- Vrijwilligers van SC Everstein handelen in hun werkzaamheden altijd in het belang van de 
vereniging en in belang van het welbevinden van medeleden. In het bijzonder waken zij 
ervoor dat, wanneer zij werken met minderjarige leden, er geen machtsverhouding bestaat 
tussen minderjarig lid en vrijwilliger.  
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6 Capaciteit vrijwilligerspool 
 
Indien het aantal vrijwilligers in bepaalde functies te kort schiet, zal er alles aan gedaan worden dit 
aantal aan te vullen. Het bestuur kan besluiten om alle leden verplicht een vrijwilligerstaak toe te 
delen, maar ook andere alternatieven kunnen worden overwogen.  
  



Beleidsplan Vrijwilligers 2022-2027 SC Everstein Versie 1.0 

9 
 

7 Processen omtrent vrijwilligers 

7.1 Werving 
 
Hoe gaan we de werving van vrijwilligers praktisch uitwerken? 
 

- Werving is een eerste vereiste om vrijwillige taken ingevuld te krijgen.  
- Bij het inschrijven van een nieuw lid wordt gevraagd of het betreffende nieuwe lid de Taakie 

registratie, aanvullend, wil invullen. Bij jeugdspelers wordt dit aan de ouders of verzorgenden 
gevraagd.  

 
Hoe: vrijwilligerstaken binnen SC Everstein in kaart brengen en vastleggen. Indien nodig kunnen 
wervingsadvertenties in lokale media en eigen website worden geplaatst. Mooiste mogelijkheid: 
vrijwilligers bieden hun inzet spontaan aan. 
 
Om te zorgen dat de juiste en gemotiveerde vrijwilligers worden aangetrokken, is een omschrijving 
van de functie veelal noodzakelijk. Je kunt hier denken aan: 
 

- Inhoud en omvang van werkzaamheden 
- Opsomming (indien van toepassing) van de taken 
- Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- Benodigde tijd globaal inschatten en kenbaar maken 

 
In sommige situaties (luxe positie) kan selectie tussen de kandidaten plaatsvinden. Dit zal door de 
vrijwilligerscommissie geschieden. 
 
Als een vrijwilliger, op basis van het beleid, aan het werk gaat, wordt de vrijwilliger begeleid vanuit 
de betreffende commissie of bestuurslid. Hierdoor raakt de vrijwilliger vertrouwd met de visie en 
denkwijze van SC Everstein. 

7.2 Scholing 
 
Waar nodig en van toepassing, is het beleid dat scholing en training (in alle gevallen ten behoeve van 
de invulling van de vrijwilligerstaak binnen SC Everstein) mogelijk moet zijn. Beleid moet ook zijn 
om, als hier kosten aan verbonden zijn, hierover duidelijke afspraken vooraf te maken (en eventueel 
vast te leggen). 
 

7.3 Privacy 
 
In veel gevallen zal vanuit beleid moeten worden medegedeeld dat privacybeleid dient te worden 
nageleefd, ook in de functie van vrijwilliger. 
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8 Normen & waarden 
 
Binnen het beleid van SC Everstein is grensoverschrijdend gedrag volledig onacceptabel. Als je als 
vrijwilliger werkzaamheden binnen de vereniging verricht, gaan we ervan uit dat de vrijwilliger 
volledig op de hoogte is van de gedragscode en conform deze code gaat werken. Zie voor andere 
detaillering het beleidsdocument Normen & Waarden. 
 
Grensoverschrijdend gedrag dient altijd, via coördinator en/of vertrouwenspersoon, in behandeling te 
worden genomen. 
 
Voortgangsevaluatie uitgevoerde vrijwilligersactiviteiten 
 
Vanuit het beleid voert het bestuur en/of de coördinator c.q. commissie minimaal één keer per jaar (en 
indien gewenst vaker) een voortgangsgesprek met de vrijwilligers. Zowel bestuurder/coördinator als 
de vrijwilliger kunnen aangeven hoe ze vinden dat het gaat. Verbeterpunten van beide partijen kunnen 
leiden tot intensiveren en verbeteren van het vrijwilligerswerk 
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9 Vergoedingen, declaraties en verzekeringen 
 
Het uitgangspunt bij SC Everstein is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichte 
werkzaamheden. SC Everstein acht het ook niet wenselijk dat er door vrijwilligers of ouders onderling 
vergoedingen gevraagd worden voor taken of diensten. Bij geschil kan er altijd advies gevraagd 
worden bij het bestuur. Dat SC Everstein ook betaalde werknemers in dienst heeft zijn uitzonderingen 
op de regel. 
 
Het kan zijn dat vrijwilligers onkosten moeten maken om hun werk te kunnen doen. Het is de 
gewoonte, in het belang van de financiële positie van de club, dat hier terughoudend mee wordt 
omgegaan. De kosten voortvloeiende uit het volgen van cursussen, de aanschaf van materialen, het 
huren van sportzalen en dergelijke dienen uiteraard niet ten laste te komen van vrijwilligers. Uiteraard 
moeten dergelijke activiteiten altijd vooraf de goedkeuring van de penningmeester hebben. 
Vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van een door de betreffende 
vrijwilliger ingediende en ondertekende declaratie. Bij het declareren dienen nota’s, kassabonnen of 
andere betalingsbewijzen te worden overlegd.   
Het bestuur van SC Everstein wijst inzake enkele persoonlijke verzekeringen op het volgende: 
SC Everstein gaat er van uit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende 
verzekeringen: 
 

- Een aansprakelijkheidsverzekering (WA) 
- Een ongevallenverzekering 
- Een autoverzekering 
- Een auto – inzittendenverzekering 

Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers die naar een uitwedstrijd rijden met kinderen. 
 
SC Everstein heeft bij de KNVB een collectieve verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt die 
kosten die in uitzonderlijke gevallen voorkomen en niet door de eigen reguliere verzekeringen worden 
gedekt (vangnet-verzekering). 
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10 Registratie vrijwilligers 

10.1 Algemeen 
 
Hoe is registratie van de vrijwilligers georganiseerd. Waar liggen de gegevens van de vrijwilligers (in) 
vast en hoe worden taken verdeeld? 
 
Voor het werven en vastleggen van vrijwilligersgegevens heeft SC Everstein ervoor gekozen om 
gebruik te maken van de webapplicatie Taakie. Taakie is een digitale assistent vrijwilligerszaken, die 
het werven van vrijwilligers leuker en makkelijker maakt. Deze functionaliteit is AVG proof, 
waardoor de persoonsgegevens van vrijwilligers beschermd en gewaarborgd zijn. 

10.2 Taakie 

10.2.1 Wat doet Taakie? 
 
Leden en verzorgers/ouders van jeugdleden worden door middel van een email aangeschreven. Hierbij 
krijgen ze het verzoek om zich via een link te registreren bij Taakie voor vrijwilligerswerk. Door het 
beantwoorden van diverse vragen krijgen de leden en verzorgers/ouders van jeugdleden een 
vrijwilligersprofiel toegewezen. Deze gegevens worden vastgelegd in Taakie. 

10.2.2 Creëren  vrijwilligersprofielen 
 
Taakie wil leden alleen taken aanbieden die goed passen bij hun interesses. Door een 
vrijwilligersprofiel op te bouwen, leert Taakie de vrijwilliger steeds beter kennen. De basis van het 
profiel is de Taakie vragenlijst. Met slechts een aantal vragen achterhaalt Taakie op een leuke manier 
welk type vrijwilliger iemand is en welke vrijwilligerstaken waarschijnlijk goed bij iemand zullen 
passen. 

10.2.3 Taakie beheer 
 
In Taakie maak je eenvoudig een openstaande incidentele taak, of een structurele functie aan. Nadat je 
een taak of functie hebt aangemaakt, toont Taakie een overzicht met de beste geschikte vrijwilligers. 
Inclusief enkele handige wetenswaardigheden, zoals het matchingspercentage, aanwezige diploma’s 
en het beroep van de vrijwilliger. De Taakie beheerder van SC Everstein selecteert één of meerdere 
vrijwilligers en verstuurt het Taakie! De vrijwilliger ontvangt het Taakie via WhatsApp. 

10.2.4 Reactie op een Taakie-verzoek 
 
De vrijwilliger laat in een reactie op het WhatsApp verzoek weten al dan niet open te staan voor de 
taak. Het profiel van de vrijwilliger wordt met het antwoord verder verrijkt. 
Voorbeeld: De tribune moet geschilderd worden. Zodra de beheerder van Taakie een verzoek stuurt 
over het schilderen van onze tribune, krijgen de geselecteerde potentiële vrijwilligers die zich in 
Taakie hebben aangemeld om uitvoerende onderhoudsklussen uit te voeren (o.b.v. het 
vrijwilligersprofiel), een Whatsapp bericht. De vrijwilligers krijgen de vraag of ze deze betreffende 
taak binnen een bepaalde periode willen uitvoeren. Door het beantwoorden van de Whatsapp met Ja, 
Nee, of Misschien wordt de taak door de Taakie beheerder verdeeld.  
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11 Consumptierichtlijnen 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij voor wie en wanneer consumpties door de vereniging worden 
verstrekt: 
 

- Bestuurders 
Tijdens de vergaderingen kunnen bestuur en commissies twee consumpties per persoon naar 
keuze gebruiken. 

- Scheidsrechters 
Scheidsrechters ontvangen, indien gewenst, tijdens de rust naast de thee een consumptie en na 
afloop van de wedstrijd een consumptie in de kleedkamer. Clubscheidsrechters kunnen ook 
zelf een consumptie afhalen in de kantine. 

- Wedstrijden 
Gasten zoals leiders, coaches, scheidsrechters en bestuursleden krijgen voor de wedstrijd en na 
afloop onbeperkt koffie/thee en één consumptie aangeboden in de bestuur en 
commissiekamer. 

- Wedstrijden 1e elftal 
Gasten zoals leiders, coaches, scheidsrechters en bestuursleden krijgen voor de wedstrijd 
koffie/thee of één consumptie aangeboden. Na de wedstrijd wordt aan bestuursleden van de 
bezoekende vereniging een consumptie aangeboden. Daarnaast wordt ook een schaaltje met 
snacks geserveerd. 

- Vrijwilligers 
Alle vrijwilligers zoals trainers, leiders, verzorgers, materiaalverzorgers en degenen die de 
velden en het terrein onderhouden, krijgen wanneer zij actief zijn voor de club koffie/thee of 
één consumptie p.p. aangeboden. 

- Sfeercommissie 
Kinderen die meedoen aan sfeeractiviteiten rond het 1e krijgen patat en onbeperkt ranja 
aangeboden. 

- Vrijwilligers via commissies 
Vrijwilligers die via de commissies (supporters, activiteiten, sfeerteam, toernooien etc.) 
vrijwilligerswerk doen, krijgen via de leden van de betreffende commissie consumpties 
aangeboden. Afspraken hierover worden door de portefeuillehouders met commissie gemaakt. 

- Kantine vrijwilligers 
Diegene die dienst hebben hoeven geen consumpties te betalen. 

- Vrijwilligersavond 
Iedereen die een taak doet binnen de club, ongeacht de hoeveelheid werk, wordt uitgenodigd 
voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

- Jaarvergadering 
Iedere bezoeker krijgt koffie/thee en 1 consumptie aangeboden. 

- Nieuwjaarsbijeenkomst 
Iedere bezoeker krijgt 2 consumptiemunten aangeboden. 

 
Registratie verstrekte consumpties 
 
Alle verstrekkingen worden volgens afspraak genoteerd door het kantinepersoneel. 

12 Taken vrijwilligerscommissie 
 
De vrijwilligerscommissie vervult een spilfunctie in de werving, registratie en inzet van vrijwilligers 
binnen SC Everstein.  
De commissie coördineert het vrijwilligerswerk en leidt de processen in goede banen. 
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Taken: 
 

- Het werven van vrijwilligers met behulp van Taakie. 
- Het stimuleren van vrijwilligersbehoud richting commissies en bestuur. 
- Kennismakingsgesprek voeren en inventariseren potentieel vrijwilliger. 
- Overleggen met commissies/bestuur en inventariseren beschikbaar werk t.b.v. gevraagde 

vrijwilligers. 
- Aanvragen voor vrijwilligers voor commissies/bestuur binnen de club in behandeling nemen. 
- Aanleveren van gegevens potentiële vrijwilligers aan betreffende commissies/bestuur. 
- Vrijwilligersbestand beheren. 
- Het organiseren van een vrijwilligersavond, om onderling contact en betrokkenheid van 

vrijwilligers met de organisatie te versterken, ligt als activiteit bij de Activiteiten commissie. 
- Het onderhouden van persoonlijk contact met vrijwilligers.  
- Het initiëren, met behulp van een vragenlijst, van een exitgesprek met de vertrekkende 

vrijwilliger uit te voeren door de voorzitter van de commissie waarbij deze vrijwilliger is 
betrokken. Valt de vrijwilliger niet onder een commissie, dan ligt het initiatief bij de 
Vrijwilligerscommissie. 
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