Vrijwilligersbeleid
Sv Lelystad ‘67

Inleiding:
Sv Lelystad ‘67 is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan SVL dan
de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen
actief worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging.
Dit lijkt het bestuur niet in het belang van de vereniging. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken.
De vereniging groeit nog steeds. Hierdoor en door het maatschappelijk gegeven dat steeds minder mensen tijd hebben om zich in te zetten kampt de vereniging met
een ernstig tekort aan vrijwilligers. Om dit tekort aan te vullen zonder gebruik te moeten maken van betaalde krachten is er in de Algemene Leden Vergadering van 20
januari 2017 unaniem besloten om het vrijwilligersbeleid ingaande het seizoen 2017-2018 te herzien. In navolging van veel andere vereniging is er besloten dat elk
aangesloten lid een minimale taakplicht heeft. Deze taakplicht kan ingevuld worden door middel van werkzaamheden of door het betalen van een afkoopsom.
Uiteraard blijft het elk lid of betrokkene bij onze vereniging, vrij om zoveel taken als hij denkt aan te kunnen, in te vullen.
Besluit Algemene Leden Vergadering d.d. 20 januari 2017:
“Alle spelende leden zijn verplicht per voetbalseizoen een aantal uren vrijwilligerswerk te doen voor de vereniging.

Indien het spelend lid jonger is dan 16 jaar dan moet hij/zij vertegenwoordigd worden door zijn ouder en/of verzorger.
Het is mogelijk om de taakplicht te vervangen door een afkoopsom.
Voor het seizoen 2017 – 2018 is de taakplicht vastgesteld op 2 uur per seizoenshelft.
De afkoopsom is vastgesteld op 25 euro per seizoenshelft. Indien de taakplicht niet is voldaan zal per 01 januari 2017 en/of 01 juli 2017 de afkoopsom geïncasseerd worden.”
Hoe u zich kunt inschrijven voor het vrijwilligerswerk vindt u in deze handleiding.

Registeren als vrijwilliger.

Op onze website klikt u
op:
“registeren / inloggen
als vrijwilliger”
Dit vind u onder
VERENIGING en dan
onder
VRIJWILLIGERSZAKEN

Registeren als vrijwilliger.

Nadat u op “registreren als
vrijwilliger” heeft geklikt
komt in het volgende
scherm.
Klik hier op REGISTREREN

Registeren als vrijwilliger.

Nadat u op
REGISTREREN heeft
geklikt komt u in dit
scherm. Hier vult u uw
persoonlijke gegevens
in.
Uw emailadres.
Een zelf verzonnen
wachtwoord.

Nickname: zelf
verzonnen
schermnaam.

Registeren als vrijwilliger.
Als u op dezelfde pagina naar
beneden scrolt vult u uw verdere
gegevens in en kunt u uw
persoonlijke voorkeuren aangeven.
Ook kunt u aangeven of u een taak
wilt uitvoeren voor een specifiek
team.
Bijvoorbeeld: U wilt vlaggen voor
het 2de elftal.
U vinkt dan “Grensrechter “ en “2”
aan.
Bij het toewijzen van de taken wordt
sterk rekening gehouden met uw
voorkeur. Het is echter geen
garantie dat de gewenste taak ook
toegewezen wordt.

Registeren als vrijwilliger.
Als laatste vult u de na(a)men in van
uw kind(eren) onder FAMILIE
INSTELLINGEN.
Dit is zeer belangrijk indien uw
kinderen jonger zijn dan 16 jaar.
Het vrijwilligersregister is gekoppeld
aan de spelersadministratie. Hierin
komen alleen leden van de
vereniging voor. Indien wij geen
koppeling kunnen maken met een
spelend lid weten wij ook niet voor
wie de taakplicht uitgevoerd is.

Tenslotte klikt u op de knop
REGISTREER
Ga hierna naar uw MAILBOX
U ontvangt een mail met een link
om uw registratie te activeren.

Registeren als vrijwilliger.

Nadat u op de activatie link
heeft geklikt komt u
automatisch op deze
pagina terecht.
Nu is uw registratie
compleet en kunt u zich
aanmelden voor de diverse
openstaande taken.
Hoe dit gaat leggen wij u
uit op de volgende pagina’s

Aanmelden voor een taak.
Op onze website gaat u
naar de inmiddels bekende
pagina.

Deze vind u onder:
VERENIGING ->
REGISTREREN/INLOGGEN
ALS VRIJWILLLIGER

Hier vult u uw emailadres
in, gevolgd door uw
wachtwoord.

Daarna klikt u op
INLOGGEN.

Aanmelden voor een taak.

Na het inloggen komt u
deze pagina terecht. Hier
kunt u diverse zaken
regelen.
Kijkt u gerust rond.
In deze handleiding zullen
wij ons richten op het
tabblad “vrijwilligers”

Als u klikt op het tabblad
“vrijwilligers” opent u de
agenda met geplande
taken.

Aanmelden voor een taak.

Door middel van de pijltjes
toetsen of door het klikken
op de datum bladert u
door de agenda.
De meeste taken zijn
gepland op zaterdag of
vrijdag.
U kunt u aanmelden voor
een taak door erop te
klikken.

Aanmelden voor een taak.

Al u op een taak klikt opent
het detailscherm.
Hier ziet u het aantal
benodigde personen voor
de taak, het aantal
aanmeldingen en het
aantal ingeplande mensen.
Indien een taak vol is dient
u een andere taak uit te
zoeken.
Als de taak nog vrij is dan
kunt u zich aanmelden
door op de groene knop
“Aanmelden” te klikken.

Aanmelden voor een taak.
Nadat u op
“Aanmelden heeft
geklikt verschijnt
deze pop-up.
Er gaat nu een
bericht naar de
vrijwilligers
coördinator om uw
aanmelding goed te
keuren.
U kunt op het tabblad
“Profiel” zien of uw
aanmelding is
goedgekeurd.

Aanmelden voor een taak.
Als u doorscrolt naar de
bodem van het tabblad
“Profiel” ziet u een
overzicht van de taken
waarvoor u zich
aangemeld heeft.
Indien u zich aangemeld
heeft maar nog niet
bent ingedeeld is de
status “in afwachting”.
Indien de status is
veranderd in
“goedgekeurd” bent u
definitief ingedeeld.
Als laatste vind u een
overzicht van uw
afgeronde taken.

