
Vrijwilligersregeling VV IJzendijke 
 
 
 

1. Inleiding 
Deze “verplichte vrijwilligersregeling” heeft als doel om de betrokkenheid bij de vereniging 
te vergroten en leden te stimuleren vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten die essentieel 
zijn voor het functioneren en voortbestaan van de vereniging VV IJzendijke. 
 
 
2. Vrijwilligerstaken 
Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn verplicht om (minimaal) 3 keer per 
seizoen een vrijwilligersdienst van gemiddeld drie uur te verrichten. Voor gezinnen 
waarvan meerdere kinderen actief voetballen bij onze vereniging geldt dat voor ieder extra 
kind 1 dienst extra moet worden gedraaid.   
 
 
3. Aanmelden 
a) Voor 1 augustus van elk nieuwe seizoen kan elk lid van de vereniging aangeven welke 

taken hij of zij wil verrichten door het “aanmeldformulier vrijwilligerswerk” in te vullen 
via onze website www.vvijzendijke.nl.  

b) De vrijwilligerscommissie van de VV IJzendijke maakt de roosters en verzorgt de 
planning. Zij berichten de leden wanneer zij welke taak moeten uitvoeren. 
 
 

4. Vrijstelling 
a) Leden, ouders of verzorgers kunnen vrijgesteld worden van deze regeling als zij niet in 

staat zijn om vrijwilligersdiensten te draaien en het ook niet lukt om iemand anders 
deze te laten uitvoeren. 

b) Vrijstelling kan worden aangevraagd door vóór 15 augustus van elk nieuwe seizoen 
een schriftelijk, gemotiveerd verzoek in te dienen bij de secretaris van de vereniging. 
Het bestuur beslist binnen 4 weken op dit verzoek. 

c) Leden die geen vrijwilligersdiensten willen draaien kunnen vóór 15 augustus van elk 
nieuwe seizoen een e-mail te sturen naar de secretaris onder gelijktijdige overmaking 
van een bedrag corresponderend met het aantal diensten dat men niet wil of kan 
draaien, onder vermelding “afkoop vrijwilligersregeling”. 

d) Het afkoopbedrag per dienst komt overeen met het boetebedrag in artikel 5 van deze 
regeling. 

e) Als leden zich na aanvang van het seizoen aanmelden bij de vereniging, krijgen zij 4 
weken de tijd om vrijstelling aan te vragen. 

f) Alle vaste vrijwilligers van onze vereniging zijn vrijgesteld van deze regeling. 
 
 

5. Boete 
a) Wanneer een lid zijn/haar vrijwilligersdienst niet nakomt, wordt door het bestuur een 

sanctie opgelegd van € 25 per vrijwilligersdienst. 
b) Bij het niet betalen van deze boete kan een lid worden uitgesloten van deelname aan 

(wedstrijd)evenementen van de vereniging. 
 
 
6. Onvoorzien 
In gevallen waarin deze vrijwilligersregeling niet voorziet, beslist het bestuur van VV 
IJzendijke. 

 


