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Reglement verenigingswerk sv Poortugaal 
  
1. Doel van dit reglement  
Instellen van een verenigingsbeleid om te bevorderen dat er bij sv Poortugaal voldoende leden 
beschikbaar zijn om alle verenigingstaken bij sv Poortugaal te kunnen verrichten en tevens het 
vergroten van de betrokkenheid van de leden met hun vereniging. 
 
2. Inzet verenigingswerk 
Een lid is verplicht om zich ieder seizoen een aantal uren voor de vereniging in te zetten. Deze inzet 
noemen we ‘verenigingswerk’. Hiervoor zijn verenigingstaken vastgesteld (zie artikel 3).  
Aan het einde van ieder seizoen wordt door het bestuur van sv Poortugaal het aantal uren 
verenigingswerk en het afkoopbedrag voor het volgende seizoen (start 1 juli) vastgesteld.  
 
Voor het seizoen 2021/2022 geldt: 

 aantal uren: 6  

 afkoopbedrag: € 80,- ( + € 1,- administratiekosten tbv ClubCollect)) 

 incassodatum: 24 oktober 2021 (via automatische incasso) 
 
Heeft een lid vóór 15 september de verplichte uren verenigingswerk al uitgevoerd? Dan wordt het 
afkoopbedrag niet geïnd.   
 
3. Verenigingstaken  
De taken waaruit het verenigingswerk bij sv Poortugaal bestaat zijn door het bestuur vastgesteld. 
Deze taken zijn opgenomen in het verenigingswerkrooster.  
 

Verenigingswerk Geen verenigingswerk Vrijwilligerswerk 

Zaterdaghulp Spelbegeleider  Trainers/leiders 

Barmedewerker PR-activiteiten van een team Leeftijdscoördinatoren 

Keukenmedewerker Assistent scheidsrechter Vaste medewerker bar 

Onderhoud  Vaste medewerker keuken 

Scheidsrechter*  Vaste medewerker onderhoud 

  Vaste medewerker schoonmaak 

  Leden diverse commissies 

     * alleen in te plannen via scheidsrechters coördinator. Aanmelding via: scheidsrechters@svpoortugaal.nl 

     
4. Inschrijven verenigingswerk  
Via de https://www.svpoortugaal.nl/800/verenigingswerk/ kan ieder lid vanaf 16 juni direct zijn/haar 
uren plannen in het verenigingswerkrooster. De uren worden digitaal bijgehouden.  
 
5. Welke leden moeten verenigingswerk doen? 

 Alle leden van sv Poortugaal. 

 Voor jeugdleden geldt, dat ouders of verzorgers plaatsvervangend het verenigingswerk voor 
hen mogen doen.  

 Indien een gezin meerdere jeugdleden telt, dient er maar 1 maal 6 uur verenigingswerk 
verricht te worden c.q. wordt ook maar 1 maal € 80,- geïnd.  

 Kinderen (vanaf 14 jaar) mogen zelf verenigingswerk doen. Als zij zich aanmelden is dit met 
toestemming van de ouders of verzorgers. 
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6. Wie is vrijgesteld van verenigingswerk?  
Onderstaande leden zijn vrijgesteld van verenigingswerk:  

 Erelid 

 Lid van Verdienste 

 Rustend lid 

 Vaste vrijwilliger  

 Jeugdlid van wie de ouder/verzorger vaste vrijwilliger is 

 Leden die hiervan zijn vrijgesteld door het bestuur van sv Poortugaal.  
 
Leden die zijn vrijgesteld van verenigingswerk, mogen uiteraard op vrijwillige basis alsnog 
verenigingswerk doen. 
 

7. Wie is een ‘vaste vrijwilliger’ 
Iedereen die zich op vrijwillige basis belangeloos inzet voor de vereniging, waarbij het aantal uur het 
voorgeschreven quotum van verenigingswerk overschrijdt. Aan het begin van ieder seizoen worden 
deze vaste vrijwilligers door de commissie verenigingswerk geregistreerd. 
 
8. Verantwoordelijkheid lid  

 Het lid is zelf verantwoordelijk voor de invulling van het verplichte aantal uren. Het lid moet 
bij verhindering dit zo spoedig mogelijk via de email doorgeven aan 
verenigingswerk@svpoortugaal.nl. Het lid dient zich vervolgens opnieuw in te plannen voor 
een taak. Indien iemand niet komt opdagen zonder tijdige afmelding of niet de gewenste 
kwaliteit heeft geleverd, wordt dit door de commissie verenigingswerk geregistreerd. 

 Ieder lid mag ook zelf een vervanger voor zijn/haar taak regelen. Dit moet wel vooraf gemeld 
worden via verenigingswerk@svpoortugaal.nl.   

 Het lid is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van een urendeclaratie. Zonder deze 
declaratie wordt het geïncasseerde afkoopbedrag niet teruggestort.  

 
9. Consequenties 

 Is de betaling niet voor 1 januari door de vereniging ontvangen? Dan is het betreffende lid 
voor het restant van het lopend seizoen niet gerechtigd tot deelname aan wedstrijden, 
trainingen of andere verenigingsactiviteiten tot de uren verenigingswerk zijn verricht (of de 
rekening is voldaan). 

 Wanneer niet aan de financiële verplichting wordt voldaan is het niet mogelijk om in het 
volgende seizoen deel te nemen aan wedstrijden, trainingen of andere 
verenigingsactiviteiten. Ook is overschrijving naar een andere vereniging niet mogelijk. 

 
10. Terugstorten van het geïncasseerde afkoopbedrag 
Zodra aan de verplichte uren voor het seizoen is voldaan, dient het lid een urendeclaratie in en wordt 
de betaling teruggestort. De penningmeester stort het betaalde bedrag in de daarop volgende 
maand terug. 
 
Het afkoopbedrag wordt niet terugbetaald als:  

 vóór 1 juni geen verenigingswerk is verricht;  

 het verenigingswerk niet op de juiste wijze wordt uitgevoerd;  

 slechts een deel van het vastgestelde aantal uren per seizoen verenigingswerk is verricht.  
 
11. Klachten  
Klachten dat een lid zijn of haar verenigingswerk niet (op de juiste wijze) verricht, worden door het 
bestuur onderzocht en beoordeeld. Gegrond gebleken klachten kunnen leiden tot het niet 
terugbetalen van het afkoopbedrag.  
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12. Bijzondere omstandigheden 

 Indien door omstandigheden (vast te stellen door het bestuur) bij sv Poortugaal uren niet 
kunnen worden verricht, worden deze ingeplande uren aangemerkt als te zijn verricht.  

 Zijn er bij het lid zelf bijzondere omstandigheden? Neem dan contact op met de commissie 
verenigingswerk via verenigingswerk@svpoortugaal.nl dan wordt naar een passende 
oplossing gezocht. 

 
13. Ingangsdatum  
Dit reglement is in werking getreden met ingang van het seizoen 2021/2022 en zal vervolgens 
doorlopen onder bovenstaande voorwaarden (wijzigingen voorbehouden). 
 
 


