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1. Samen zijn wij OSM ’75! 

OSM'75 is een voetbalclub met ruimte voor iedereen. Voor presterende en recreatieve leden, voor 

jong en voor oud en jongens en meisjes. Zoals alle sportverenigingen draait ook OSM'75 volledig op 

de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers. Momenteel zijn er ongeveer 150 vrijwilligers 

actief op allerlei gebieden. 

Iedere bijdrage – klein of groot – wordt enorm op prijs gesteld. Willen we echter 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, alleen leidt dit tot een forse 

contributieverhoging, iets wat het bestuur en de leden vooralsnog als ongewenst hebben bestempeld. 

Het actief participeren binnen de vereniging zorgt ook voor een grotere betrokkenheid van de leden. 

Een stukje eigenaarschap (tonen van initiatief en verantwoordelijkheid) leidt ook tot een bredere 

gedragenheid binnen OSM'75 en tot een grotere saamhorigheid.  

Het bestuur heeft naar aanleiding van een advies van de werkgroep Vrijwilligersbeleid besloten een 

aantal verantwoordelijkheden meer bij de teams/de leden neer te leggen. We laten geen mogelijkheid 

onbenut om aan te geven dat we een club zijn voor, maar vooral ook dóór de leden zijn. 

Momenteel komen we vooral handen tekort in de kantine. We zullen daarom vanaf 23 maart 2019 

starten met het indelen van twee teams per week de kantineploeg van 12:00 tot 16:00 te laten helpen. 

Onderstaand leggen we dit verder uit 
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2. Eerste aanzet tot vrijwilligersbeleid 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 december 2018 is de vraag gesteld op welke wijze 
we de betrokkenheid van leden kunnen verhogen. Net als andere clubs hebben we een uitdaging bij 
het vinden van voldoende vrijwilligers voor onder andere bardiensten en het fluiten van wedstrijden. 
We zijn er van overtuigd dat dit niet een specifiek probleem is van OSM’75, maar een breder 
maatschappelijk probleem.   
 
Er is op dezelfde ALV een werkgroep opgericht die het bestuur heeft geadviseerd over een nieuw 
vrijwilligersbeleid. De werkgroep (Hans van den Boogaard, Esmee van Kleef, Alexander de Mol, 
Wendy Lith, Felicia Franken) is van mening dat er meer verantwoordelijkheid bij de teams moet 
komen te liggen. Het bestuur deelt die mening. 
 
De werkgroep heeft gekeken waar de nood nu het hoogst is. Dat is momenteel in de kantineploeg, 
tussen 12:00 en 16:00 uur. Daar gaan we ons dus als eerste op richten.  
 
Vanaf 23 maart gaan wij dus twee teams verantwoordelijk maken om ieder twee vrijwilligers te 
leveren, in totaal dus vier mensen. Als we uitgaan van 40 speelweken in een seizoen, zijn teams dus 
twee maal per seizoen aan de beurt. Als teamlid ben je dus eigenlijk maar één keer in de paar jaar 
aan de beurt. We rekenen er daarom op dat iedereen hier dus aan meewerkt! 
 
De essentie is dat een team verantwoordelijk is. De kantine coördinator zal de teams naar eerlijkheid 
over het seizoen aanwijzen. Dit zal uiteraard worden afgestemd op de speelschema’s van de 
betreffende teams. Zij informeert de betreffende coördinator. Deze stuurt (al dan niet in 
samenwerking met de teammanager) een uitnodiging voor de kantinedienst in de Whatsapp-groep 
van de teams. We gaan dit drie weken van te voren doen, ruim op tijd dus. Voor jeugdteams zullen 
dan de ouders gevraagd worden deze dienst in te vullen. Bij senioren mogen dit de leden zelf zijn of 
ouders. Twee mensen per team. Twee keer per jaar. De coördinator houdt een vinger aan de pols, in 
samenwerking met de teammanager.  
 
Op de site zal ook per week worden vermeld welke teams er zijn ingedeeld voor de kantinedienst. 
 
Afgesproken is dat de werkgroep een vinger aan de pols zal houden en het bestuur zal adviseren over 
de werking en eventueel te maken aanpassingen.  
 
Nogmaals, we rekenen op de medewerking (van de ouders/verzorgers) van onze leden. Zonder 
vrijwilligers redden we het niet. Samen zijn wij OSM’75! 
 


