
Verplichtstelling Kantinediensten per teamindeling bij Focus’07 seizoen 2022-2023 

 

In de Algemene Ledenvergadering van maandag 11 mei 2011 is besloten dat met ingang van 

het seizoen 2011/2012 alle leden van 16 jaar en ouder resp. voor jongere leden hun 

ouder/verzorger een actieve bijdrage moeten gaan leveren aan het functioneren van onze 

vereniging.  

 

Kort gezegd komt het erop neer dat we van alle leden of ouders van de jongere leden 

verwachten dat zij minimaal 8 uur per jaar tijd besteden aan vrijwilligerstaken.  

 

Vrijwilligers vormen de cruciale schakel tussen leden en het aanbod van Focus’07 Zonder 

trainer geen trainingen, zonder commissie van ontvangst geen wedstrijd, zonder bestuur geen 

beleid en zonder barmedewerker geen drankje.  

 

Het is dus belangrijk dat wij als vereniging de kwantiteit en de kwaliteit van ons leden-en 

vrijwilligersbestand op orde krijgen en houden, waardoor iedereen met veel plezier bij 

Focus’07 sport, werkt en actief is. Dat kunnen wij doen alleen, door een helder en constructief 

vrijwilligersbeleid te voeren.  

 

Hieronder vindt u meer informatie over de verplichtstelling van het vrijwilligerswerk. Lees ze 

goed door, zodat u weet wat Focus’07 van u verlangt en waar u aan toe bent.  

 

Hebt u na het lezen van de informatie toch nog vragen, neem dan contact op met de 

Commissie verplicht vrijwilligerswerk, te bereiken via emailadres vrijwilligers@focus07.nl.  

 

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid  

 

Door de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, het maatschappelijk gegeven 

dat mensen steeds minder tijd hebben en het niet willen en kunnen aanstellen van betaalde 

krachten zijn wij binnen onze vereniging dan ook genoodzaakt tot een aanscherping van het 

vrijwilligersbeleid. D.m.v. een herzien verenigingsbeleid op dit punt, en in navolging van vele 

andere verenigingen, zijn we gekomen tot een taakplicht voor ieder aangesloten lid.  

 

Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij denkt aan 

te kunnen in te vullen.  

 

De uitgangspunten zijn als volgt: 

• Focus’07 doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het 

functioneren van de vereniging.  

• De vereniging 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 Focus’07. Een vrijwilliger die binnen de vereniging een taak verricht draagt 

daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.  

• Voor het verrichten van een vrijwilligerstaak/taakplicht geldt voor jeugd- en seniorleden 

een verplichting. Jeugdleden kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen door een 

ouder/verzorger. Op het niet nakomen wordt een sanctie toegepast.  

• Focus’07 stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen, bijvoorbeeld trainer- en 

scheidsrechteropleidingen.  

• Focus’07 zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.  
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• Het moet leuk zijn om bij Focus’07 een functie uit te voeren. 

• Voor iedere vrijwilligersfunctie bestaat een taakomschrijving. 

 

Spelregels bij de verplichtstelling kantinediensten  

 

Om binnen Focus’07 te komen tot het goed functioneren van het vrijwilligersbeleid is het 

zaak een aantal spelregels op te stellen over de wijze waarop dit beleid wordt vormgegeven.  

 

Deze spelregels vormen het uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid en 

zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast  

 

1. Binnen onze vereniging onderscheiden we twee categorieën vrijwilligers:  

o De echte vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd dan wel 

ongevraagd) om één of meerdere taken te vervullen. Deze persoon is persoonlijk 

of als ouder/verzorger vrijgesteld van een taakplicht.  

o De vrijwilliger die op basis van de spelregels uit het vrijwilligersbeleid verplicht 

is een taak uit te voeren; deze vrijwilliger noemen we verder in deze paragraaf een 

taakplichtige.  

 

2. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid (jonger dan 65 jaar) incl. 

senioren dan wel de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden (onder 19 t/m 

kabouter) tenminste één kantinedienst of taakplicht vervult: jeugdleden van 16 jaar en 

ouder kunnen in plaats van hun ouder(s)/verzorger(s) een vrijwilligerstaak of 

taakplicht vervullen. m.u.v. het schenken van alcohol. Hier geldt een minimumleeftijd 

van 18 jaar. Op zaterdagen en doordeweekse avonden kan uw kind van 16 jaar de 

kantinedienst waarnemen, omdat er altijd een begeleidend meerderjarige vrijwilliger 

aanwezig is die alcohol kan schenken.  

 

3. Wanneer de vrijwilligerstaak dan wel de taakplicht op het afgesproken tijdstip niet 

wordt vervuld, wordt aan het lid of de ouder(s)/verzorger(s) van het lid een boete in 

rekening gebracht van € 100,=. Wanneer een machtiging is afgegeven voor de betaling 

van de contributie en een boete niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan zal deze 

machtiging voor de inning hiervan worden gebruikt; of in het ergste geval schorsing 

van het lid.  

 

4. Is een vrijwilligerstaak of taakplicht eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer 

afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen 

ouder/verzorger/lid blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor hun vrijwilligerstaak of 

taakplicht.  

 

5. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. Dit speelt met name bij 

de kantine- en bestuursdiensten. De betrokkenen worden daarover zoveel mogelijk 

van tevoren ingelicht, bekijk ook tijdig de website voor eventuele wijzigingen.  

 

6. Uitgevallen diensten kunnen worden ingehaald  

 

7. Het lid of de ouder(s)/verzorger(s) die voor de vrijwilligerstaak c.q. taakplicht staat 

ingeroosterd is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat er ook 

werkelijk niet gespeeld wordt. Bij algehele afgelasting kan het bijvoorbeeld 



voorkomen dat er nog wel wedstrijden of andere activiteiten worden georganiseerd. 

Stelt u hiervoor altijd in verbinding met de club; kantine@focus07.nl  

 

8. Elk nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen voortkomend uit 

het vrijwilligersbeleid. (zie achterzijde aanmeldingsformulier)  

 

 

Werkwijze verplichte kantinediensten  

 

 

Sinds enige jaren werken we volgens een rooster, waarbij leden/ouders van leden uit hetzelfde 

team dezelfde kantinedienst. Dit is gezellig (je kent de andere mensen meestal al) en ook 

praktisch (in geval van ruilen, kun je iemand anders uit je team inschakelen). Let op: ruilen 

is te allen tijde de verantwoordelijkheid van het lid dat staat ingeroosterd! 

 

Minimaal vier weken voor de datum waarop jouw team voor een kantine dienst wordt 

ingepland ontvang de leider van het team een mail met het verzoek om een rooster samen te 

stellen. In dit verzoek staan altijd een aantal diensten voor een bepaalde dag. 

 

Indien de dag absoluut niet uitkomt dan zal de teamleider zo spoedig mogelijk terugkomen 

om een verzoek te doen voor een andere dag. Dit moet binnen 1 week worden gedaan. 

 

Twee weken voor de geplande dienst zal de leider de bevestiging doorsturen naar 

kantine@focus07.nl . 

 

Het is de verantwoordelijkheid van het team om de kantinediensten compleet in te vullen. Er 

zijn geen vrijstellingen voor reeds bestaande vrijwilligers zoals de trainers, leiders of andere 

vrijwilligers. Het is wel mogelijk om als team te beslissen dat deze personen geen dienst hoeft 

te draaien omdat ze al veel doen voor het team. 

 

In principe zal er per team 1 x per seizoen worden gevraagd om een dienst te draaien maar dit 

kan vaker zijn wanneer er additionele activiteiten plaatsvinden zoals toernooien, extra open 

dagen etc. 

 

Omschrijving van de functie 

 

Kantinedienst  

Weekend en doordeweekse avond Tijd: > 4 -8 uur Taken:  

• Het aanzetten van de verschillende apparatuur;  

• Verzorgen van de bediening achter de bar (koffie, fris, bier etc.);  

• Verzorgen van de bediening achter de snoepbalie (snoep, sportdrank en patat)  

• Verzorgen van de bediening achter het loket in de keuken (patat, belegde broodjes) m.u.v. 

doordeweekse avond  

• Schoonmaken en schoonhouden van de tafels/afvalbakken in de kantine;  

• Schoonmaken en schoonhouden van de bar en de keuken;  

• Afwassen glaswerk en het overige serviesgoed;  

• Het erop toezien dat het glaswerk en het overige serviesgoed weer terugkomt;   

• Bijvullen koelkasten / barbuffetten;  

• Indien van toepassing overdracht naar vervolgdienst;  

• Schoonmaak kantine/keuken  
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• Naleving van wettelijke en overige regels: zoals het uitsluitend leveren van drank en 

etenswaren tegen contante betaling (consumptiebon) en alcohol aan personen van 18 jaar en 

ouder.  

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden  

 

Aan wie moet ik doorgeven dat ik niet kan?  

Als u op het aangegeven tijdstip niet kunt komen dient u zelf een vervanger te sturen of 

onderling te ruilen. Mocht erop het allerlaatste moment een calamiteit voorvallen, dan is het 

natuurlijk goed de dienstdoende kantinecoördinator te informeren. De taak kan dan in overleg 

met de planning op een ander tijdstip ingehaald worden.  

 

Als het voetbal is afgelast of er geen programma is, hoef ik dan niet te komen?  

Jawel hoor! Als het wordt afgelast, wordt er vaak getraind of iets anders georganiseerd. Als u 

echt niet nodig bent wordt u daarover gebeld, of staat dit vermeld op de website, 

www.Focus07.nl Stelt u zich bij twijfel altijd in verbinding met de club of kom naar het 

complex.  

 

Hoe kunnen ouders verplicht worden tot kantinediensten. Het zijn toch de kinderen die 

bij Focus’07 sporten?  

De kinderen sporten, maar zolang ze minderjarig zijn, blijven de ouders formeel "werkend " 

lid van de vereniging. Het zijn dan ook de ouders die contributieplichtig zijn. Bij inschrijving 

wordt daarom steeds om een handtekening van een ouder gevraagd.  

 

Waarom wordt een jeugdspeler een sanctie opgelegd, terwijl de ouders nalatig zijn? 

Ouders zijn "werkend lid" van Focus’07, niet hun kinderen en daarom zijn ouders 

verantwoordelijk. Sommige ouders zien dit vanzelfsprekend anders, ze zijn lid vanwege hun 

kind. Daarom moet de sanctie ook het kind treffen, anders gaan ouders een eventuele boete 

als afkoop zien.  

 

Als ik geruild heb, en mijn vervanger komt niet, dan krijgt die een sanctie opgelegd?  

Als uw vervanger niet komt, bent u verantwoordelijk, geen ander. Het is aan te raden goede 

afspraken te maken en als uw beurt eraan komt, uw vervanger er nog even aan te herinneren. 

Als u toch een sanctie (boete/schorsing) krijgt voor verzuim van een vervanger dient u dit zelf 

met uw vervanger te vereffenen.  

 

Mag ik mijn kind sturen om mijn beurt waar te maken?  

Jeugdleden vanaf 16 jaar mogen in plaats van hun ouder/verzorger zelf een taakplicht 

vervullen met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken, 

(hiervoor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar). Als uw kind 16 jaar of ouder is, mag hij/zij 

de dienst waarnemen m.u.v. het schenken van alcohol. Op zaterdagen en doordeweekse 

avonden kan uw kind van 16 jaar de kantinedienst waarnemen in de ochtend of in de keuken.  

 

Ik heb meer dan een kind op Focus’07, moet ik nu evenredig vaak diensten draaien? 

Aangezien de kantinediensten per team worden geregeld zal er bij elk team een verwachting 

zijn om de dienst te draaien.   

 

Wij zijn gescheiden als ouders en hebben meerdere kinderen op Focus’07. Moeten we 

dan allebei dienst doen? Nee, dat hoeft niet, ook niet als de kinderen gescheiden wonen. 



Maar niet alle familierelaties zijn duidelijk op basis van het Focus’07 ledenbestand, dat 

gebruikt wordt bij het opstellen van het rooster. Hier kan dus wel eens iets fout in gaan. U 

dient dit als ouders onderling te regelen.   

 

Ik vervoer de spelers regelmatig naar uitwedstrijden, heb ik daarmee aan mijn 

vrijwilligerstaak voldaan?  

Het rijden van ouders wordt niet gezien als vrijwilligerswerk, maar “hoort bij het voetbal”. 

Voldoende ouders om te rijden zal binnen een team opgelost moeten worden. En als het altijd 

1 of meerdere (dezelfde) ouders zijn die rijden is het misschien verstandig als de ouders in 

overleg met de andere ouders gaan en daar afspraken over maken. De betreffende taakplicht 

van de ouder die altijd met de auto aanwezig is zal dan bijvoorbeeld overgenomen 

moeten/kunnen worden door de ouders die helemaal niets doen.  

 

Ik doe af en toe bepaalde dingen voor het team van mijn zoon of dochter  

Als u af en toe vlagt of bijvoorbeeld helpt bij het bereiden van maaltijden voor een uitje van 

het team van uw kind, is dat mooi. Wij zien dat echter niet als vrijwilligerswerk, u dient dus 

nog steeds uw taak te vervullen.  

 

Ledenadministratie: is Uw adres, woonplaats en e-mailadres up-to-date?  

Zorg ervoor dat uw adres, woonplaats en emailadres up-to-date zijn en blijven in de 

ledenadministratie. Wijzigingen kunt u doorgeven aan ledenadministratie@focus07.nl. 

 

Waarneming hoeft niet gemeld te worden  

Neemt iemand anders uw taak waar, u hoeft dit niet aan de vrijwilligerscommissie te melden. 

U blijft zelf verantwoordelijk dat uw taak daadwerkelijk verricht wordt.  

 

Sancties bij niet nakomen afspraken:  

Wanneer de taakplicht op het afgesproken tijdstip niet wordt vervuld, wordt aan het lid resp. 

de ouder/verzorger een boete van € 100,= in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur 

behoudt zich het recht voor dit bedrag per seizoen te verhogen. Inning van de boete zal 

geschieden via dezelfde machtiging als waarmee de contributie geïnd wordt. Wanneer er geen 

machtiging is afgegeven en de boete niet binnen de betaaltermijn wordt voldaan volgt 

schorsing van het lid. De opbrengst van deze sanctiemaatregel komt ten goede aan de 

algemene middelen.  

 

Tenslotte  

Het Algemeen Bestuur realiseert zich dat, hoewel het bovenstaande met de meeste zorg is 

opgesteld, er zich situaties zullen voordoen die om aanpassing en bijsturing vragen. De nu 

opgestelde spelregels vormen echter het uitgangspunt voor de invulling van het 

vrijwilligersbeleid maar zullen keer op keer op praktische haalbaarheid worden getoetst en 

indien nodig worden aangepast.  
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