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Vrijwilligers taken + invulling 
 
Zoals veel andere sportverenigingen ervaart ook KFC dat het in toenemende mate lastig is om 
vrijwilligers te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het 
werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder mensen. Om de vereniging levend 
te houden en te kunnen laten groeien, is er besloten dat alle leden een bijdrage te laten leveren aan 
de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een functie. 
 
De essentie van het nieuwe beleid is dat een vrijwilligerstaak verplicht wordt voor alle 
ouders/verzorgers van jeugdleden (17 jaar en jonger) van KFC. Indien ouders/verzorgers geen 
diensten willen draaien, kan dit worden afgekocht voor €100 euro per jaar per spelend lid (maximaal 
€200,- per gezin). Spelende leden van 18 jaar en ouder (senioren) worden twee keer per jaar ingezet 
voor het draaien van bar- en keukendiensten. 
 
Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, maken we gebruik van de “Vrijwilligersmodule” in Sportlink. 
Via de Voetbal.nl app vind je data waar je je zelf kan inroosteren! 

Het bestuur hoopt dat – door het draaien van vrijwilligersdiensten – de saamhorigheid, gezelligheid 
en binding met de vereniging nog groter wordt, zodat de toekomst van de KFC wordt gewaarborgd. 

Afkoop en verzuim 
Naast de jaarlijkse contributie draagt ieder spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid bij aan 
de vereniging door het uitvoeren van vrijwilligerstaken binnen de vereniging. We hopen op een 
actieve participatie van iedereen omdat dit ook goed is voor de sociale cohesie van de club. 
Daarnaast is het gewoon leuk om iets voor en bij KFC te doen! 

Afkoop 
Een spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid kan er echter voor kiezen – om wat voor 
reden dan ook – geen taken voor KFC te verrichten. Op dat moment wordt er €100,- per spelend lid 
per seizoen in rekening gebracht. Dit is het afkoopbedrag en komt bovenop de contributie, toeslagen 
en eventueel andere financiële verplichtingen van het lid naar de club. Gezinnen met meer dan twee 
spelende (jeugd-) leden die kiezen voor de afkoop van hun taakplicht, betalen maximaal voor twee 
leden van het gezin het afkoopbedrag, dus €200,- in totaal per seizoen naast de contributie, 
toeslagen en eventuele andere financiële verplichtingen. 

Het afkoopbedrag wordt gefactureerd na aanvang van de competitie of anders en heeft een 
betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Te laat of niet betalen resulteert direct in een trainings- en 
speelverbod. 
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Sancties 
Op het moment dat iemand de taakplicht niet nakomt, treedt het volgende sanctiebeleid in werking. 
De eerste keer dat een taakplicht wordt gemist, dan dient de ouder/verzorger zich binnen 1 week 
zelf opnieuw in te delen om aan de vrijwilligerstaak te voldoen. Wanneer iemand voor de tweede 
keer niet komt opdagen wordt er €100,- in rekening gebracht en is hiermee de vrijwilligerstaak 
afgekocht. Het verzuimbedrag wordt binnen een week gefactureerd en heeft een maximale 
betalingstermijn van 14 dagen. Te laat of niet betalen resulteert direct in een trainings- en 
speelverbod. Dit houdt in dat het lid wordt geblokkeerd in Sportlink en geen wedstrijden meer kan 
spelen, totdat het bedrag is voldaan. Gezinnen met meer dan twee spelende (jeugd-)leden, worden 
voor maximaal 2 taakplichten per seizoen ingeroosterd. 

 
UITGANGSPUNTEN 
Naast de drie hoofduitgangspunten zijn er een aantal aanvullende andere punten geformuleerd: 

1. KFC doet een beroep op ieder spelend lid en/of ouder/verzorger van jeugdleden om bij te 
dragen aan het functioneren van de vereniging; 

2. KFC vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daaraan bij en 
hebben daar ook zelf baat bij; 

3. KFC maakt onderscheid in functies en taken:  
1. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting 

geldt en geen urenverplichting. Alle functies zijn gedefinieerd in deze notitie; 
2. Een taak is een rol, die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Er wordt 

een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers zich voor verschillende diensten moet 
inroosteren; 

4. KFC onderscheidt twee categorieën vrijwilligers:  
1. Een vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd of ongevraagd) om een 

of meerdere taken of een functie te vervullen. Deze persoon is persoonlijk of als 
ouder/verzorger vrijgesteld van de taakplicht; 

2. Een vrijwilliger die op basis van het nieuwe vrijwilligersbeleid verplicht is een taak uit 
te voeren. Deze vrijwilliger noemen we voortaan taakplichtige (hij of zij die een 
taakplicht heeft); 

5. Iedere taakplichtige vervult per seizoen 2 keer een dienst van 3 uur. 
6. Bedoeling van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel ouders/verzorgers van 

jeugdleden (jonger dan 18 jaar) tenminste twee keer een vrijwilligerstaak of taakplicht per 
seizoen vervult; 

7. Het vervoer naar uitwedstrijden wordt niet gezien als een vrijwilligerstaak; 
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8. Alle spelende leden (junioren en senioren) die door de scheidsrechterscommissie worden 
geaccepteerd en minimaal 10 wedstrijden fluiten per seizoen, vervullen hiermee ook een 
functie; 

9. Een spelend lid en/of ouder/verzorger van een jeugdlid kan ervoor kiezen – om wat voor 
reden dan ook – geen taken voor KFC te verrichten. Op dat moment wordt er €100,- per 
spelend lid in rekening gebracht. Dit is het afkoopbedrag; 

10. Indien een taakplichtige zijn plichten niet nakomt, geldt het volgende sanctiebeleid:  
1. De eerste keer dat een taakplicht wordt gemist, moet het lid of ouder/verzorger zich 

zelf binnen een week opnieuw inroosteren. 
2. Wanneer de taakplichtige voor een tweede keer zijn taak mist, wordt er €100,- in 

rekening gebracht. Hiermee is de vrijwilligerstaak voor dit seizoen afgekocht. 
3. Het afkoopbedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Te laat of niet betalen 

resulteert direct in een trainings- en speelverbod. 
11. Gezinnen met meer dan twee spelende (jeugd-)leden, worden voor maximaal 2 taakplichten 

ingeroosterd en/of betalen maximaal voor twee leden het afkoopbedrag van €100,- (€200,- 
in totaal); 

12. Om in het voetbalseizoen te kunnen starten met de uitvoer van het vrijwilligersbeleid, 
worden alle leden opgeroepen zich via “Vrijwilligerstaken” in de Voetbal.nl app door te 
geven.  

13. Bij een tekort aan taak-plichtige voor een bepaalde taak, kan iemand ook worden ingedeeld 
voor een andere taak dan de voorkeurstaak; 

14. De taakroosters worden gepubliceerd op de website van KFC. 
15. Van alle leden wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij KFC. 
16. KFC stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en 

scheidsrechtersopleidingen; 
17. Het bestuur van KFC stelt zich ten doel de komende tijd het vrijwilligersbeleid verder te 

ontwikkelen. 
 
 
ALGEMENE SPELREGELS 
Voor de praktische invulling van het vrijwilligersbeleid is een aantal spelregels opgesteld. Deze 
spelregels zullen elk seizoen worden getoetst op haalbaarheid en – indien gewenst – worden 
aangepast. 

1. Bedoeling van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel ouders/verzorgers van 
jeugdleden (jonger dan 18 jaar) tenminste twee keer een vrijwilligerstaak of taakplicht per 
seizoen vervullen. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen in plaats van hun 
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ouders/verzorgers een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen met uitzondering van 
bardiensten waarbij alcohol wordt geschonken. 

2. Ouders/verzorgers van jeugdleden moeten voor het begin van het seizoen zichzelf in 
roosteren via de Voetbal.nl app. 

3. Wanneer jezelf niet inroostert, gebeurt de indeling volledig ad random. Bij een tekort aan 
taakplichtigen voor een bepaalde taak, kan iemand ook worden ingedeeld voor een andere 
taak dan de voorkeurstaak. 

4. De taakroosters worden – bij voorkeur één maand ervoor – gepubliceerd op de website van 
KFC (www.kfc1910.nl) 

5. Ieder nieuw lid wordt bij inschrijving gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het 
vrijwilligersbeleid en geeft zijn/haar voorkeuren inzake de taakplicht op, voordat voor KFC 
kan worden uitgekomen. 

6. 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 altijd zelf verantwoordelijk voor de vrijwilligerstaak of taakplicht. 

7. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkenen worden 
daarover zoveel mogelijk van tevoren ingelicht of kunnen dit nalezen op www.kfc1910.nl of 
in de Voetbal.nl app 

8. Uitgevallen diensten door afgelastingen en/of speelvrije dagen, dienen opnieuw worden 
ingeplant.  

9. Spelende leden of ouder(s)/verzorgers van jeugdleden die menen in omstandigheden te 
verkeren die hen het uitvoeren van een vrijwilligerstaak of het betalen van het afkoopbedrag 
onmogelijk maakt, kunnen bij het bestuur van KFC een verzoek indienen om te worden 
uitgezonderd van de taakplicht. 

10. Om te komen tot een goed functionerend vrijwilligersbeleid is het noodzakelijk toezicht en 
controle te houden op de invulling van dit vrijwilligersbeleid. Het bestuur van KFC heeft 
daarom een Vrijwilligerscommissie in het leven geroepen, die wordt geleid en voorgezeten 
door het verantwoordelijke bestuurslid. 

11. De voornaamste taak van deze commissie is het voorbereiden, uitvoeren, administreren, 
coördineren en handhaven/controleren van het in nieuwe vrijwilligersbeleid. 
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Bardienst 
Verkoop koffie/ thee/ drank 
Bier tappen 
Afrekenen 
Bijvullen van alle ‘kasten’ (snoep, chips, melk, suiker etc.) 
Schoonmaken bar en tafels kantine 
Vuilnisbakken legen 
Keuken 
Bestellingen verwerken (via bonnetjes) 
Frituren (patat, gehaktballen, bittergarnituur etc.) 
Broodjes beleggen 
Voorraad checken 
Schoonmaken 
Limonade kannen innemen/ evt. bijvullen 
 
Terreindienst 
Vuilnisbakken legen 
Cornervlaggen 
Doelen coördinatie/ neerzetten 
Vraagbaak bijv. support scheidsrechters 
Toiletten bijhouden: schoonmaken, toiletpapier 
 
Bestuursdienst 
Leiders teams ontvangen  
Scheidsrechter ontvangen 
Fluitjes/ ballen uitgifte 
Limonade check 
Scores & uitslagen (Voetbal.nl/ sportlink) 
Calamiteiten 
 
 
 


