
 

 

VRIJWILLIGERSBELEID 

 

Vanaf seizoen 2019/2020 werken we met een nieuw vrijwilligersbeleid.  

o We maken hierin onderscheid tussen Teamtaken, Vrijwilligersfuncties en Verenigingstaken 

o Teamtaken: dit zijn de taken binnen het team waarin je (kind) speelt. De invulling van de 

teamtaken wordt onderling in het team georganiseerd en gecommuniceerd (denk aan rijden, 

wassen, vlaggen, kleedkamers schoon na de wedstrijd). Deze taken zijn niet opgenomen in 

het vrijwilligersbeleid omdat dit per team en onderling geregeld wordt. Ieder team/leider 

pakt dit naar eigen invulling op. De functies leider en trainer/coach van ieder team vallen wel 

onder het beleid, dit zijn vrijwilligersfuncties.  

o Vrijwilligersfuncties: Iedereen kan zich beschikbaar stellen voor een vrijwilligersfunctie binnen 

de vereniging. Een vrijwilligersfunctie heeft een langlopend karakter (minimaal 1 seizoen). 

Iedereen die een functie bekleedt staat geregistreerd en is bekend bij het bestuur. Denk aan 

functies als bestuurslid, commissielid, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechter, trainer en leider. 

Deze vrijwilligers zijn het aanspreekpunt voor het bestuur. Een actueel organogram met 

daarin alle bestuurs- en commissieleden is te vinden op de website. Openstaande vacatures 

zijn hierop ook zichtbaar. Een vrijwilligersfunctie levert standaard 30 punten op in de 

vrijwilligersmodule van voetbalassist. 

o Verenigingstaken: dit zijn de taken die nodig zijn om alles soepel te laten verlopen 

(ontvangstdienst, kantinedienst, schoonmaakwerkzaamheden). De zogenaamde ‘helpende 

handjes’. Hoe we deze verdelen staat hieronder beschreven. Voor de kantinedienst dien je 

minimaal 18 jaar zijn.  

o Ouders van jeugdleden en seniorleden (18+) die geen Vrijwilligersfunctie bekleden binnen SV 

Nieuwkoop worden ingedeeld om te helpen bij de Verenigingstaken. Van hen verwachten we dat ze 

minimaal 10 punten per jaar verdienen. Ieder uur inzet staat gelijk aan 1 punt. Voorkeur kun je 

vooraf aangeven in je vrijwilligersaccount van voetbalassist (website en app). Op basis van deze 

voorkeur word je ingeroosterd. Indien je hier geen gebruik van maakt, wordt je willekeurig 

ingeroosterd. 

Als je geen voorkeur invult kun je op alle taken ingezet worden. Kun je niet op de dag dat je 

ingeroosterd bent, dan regel je zelf een vervanger. Het 2-wekelijkse rooster is zichtbaar op het 

scherm in de kantine, via de website en via app: https://www.svnieuwkoop.nl/904/rooster-

vrijwilligers/ Je ontvangt, via het emailadres wat bij de ledenadministratie bekend is, een melding dat 

je ingeroosterd bent.  

o Van ieder gezin rond 1 of meerdere jeugdleden wordt 1 ouder ingezet (minimaal 10 uur) voor de 

verenigingstaken. Seniorenleden vanaf 18 jaar worden allemaal ingeroosterd voor verenigingstaken. 

Ouders van leden blijven verenigingstaken vervullen totdat het jongste spelend lid van het gezin 18 

jaar is. 

o SV Nieuwkoop kiest niet voor een afkoopregeling voor Verenigingstaken. Er worden ook geen 

sancties opgelegd. We vertrouwen erop dat ieder (ouder van) lid begrijpt dat als je lid bent van een 

vereniging, je de taken eerlijk verdeelt en hier invulling aan geeft. 

o Spelbegeleiding bij teams t/m O12 valt onder teamtaken. SV Nieuwkoop probeert dit te faciliteren en 

een jeugdscheidsrechter toe te wijzen. Indien dit niet lukt verzoeken we om dit op te lossen met de 
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overige ouders net als de andere teamtaken. Bij O13 en ouder wordt er een scheidsrechter 

toegewezen. (Jeugd)scheidsrechters worden als vrijwilligersfunctie gezien en het inroosteren hiervan 

loopt via de commissie scheidsrechterszaken. 

o Gegevens van de (ouders van) leden worden vastgelegd volgens de richtlijnen van het Privacy 

statement 2018, (deze is te vinden op de website). 

o De schoonmaak op maandagavond, die uitgevoerd wordt door seniorenteams, zien we als teamtaak. 

Dit valt buiten het rooster en wordt uitgevoerd zoals voorgaande seizoenen.  

o De hulp voor het afsluitweekend valt buiten dit vrijwilligersbeleid. De taken worden door de 

Jeugdcommissie verdeeld onder ouders van de ingeschreven pupillen voor dit evenement.  

 

 

In het kort: 

Teamtaken: Worden onderling in het team geregeld.  

Vrijwilligersfunctie: vrije keus in wat je leuk vindt, tevens aanspreekpunt voor het bestuur. Is er een 

commissie die je mist: schroom niet om dit aan te geven en er invulling aan te geven. Kortom ga in gesprek! 

Er zit wel een maximum aan het aantal leden voor een commissie. Dit wordt door het bestuur vastgelegd. 

Verenigingstaken: worden verdeeld onder de leden die geen vrijwilligersfunctie bekleden. De 

verenigingstaken leveren 1 punt per uur op, en er je hoeft slechts 10 punten per seizoen te behalen. 

Keuze uit: 

o Kantinedienst (Bar/Keuken) 
o Ontvangstdienst 
o Schoonmaak 

 
Voorkeur aangeven: 
Inroosteren van de verenigingstaken wordt door de desbetreffende commissies gedaan via voetbalassist. Je 

kunt een zelf vrijwilligersprofiel aanmaken in de voetbalassist clubapp om je voorkeur aan te geven. 

Ruilen onderling is toegestaan.  

 

Nog vragen? Of is je emailadres of telefoonnummer gewijzigd, geef dit dan door aan: 

vrijwilligers@svnieuwkoop.nl en/of ledenadministratie@svnieuwkoop.nl.  

 

MEER SAMEN, SAMEN MEER 😊 
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