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  25-05-2021 

Veel gestelde vragen over verenigingswerk en de antwoorden hierop 

 

V: Waar kan ik het reglement verenigingswerk vinden? 

A: Dit reglement kunt u vinden op de website onder het kopje ‘(onze) club > regels/downloads’ of 

klik op deze link: https://www.svpoortugaal.nl/230/reglement-verenigingswerk/ 

 

V:  Hoe kan ik mij aanmelden voor verenigingswerk? 

A: Klik op deze link: https://www.svpoortugaal.nl/800/verenigingswerk/ en volg de instructies.  

 

V: Wat is het verschil tussen een vaste vrijwilliger en een verenigingswerker? 

A: Iedereen die zich op vrijwillige basis belangeloos inzet voor de vereniging, waarbij het aantal uur 

het voorgeschreven quotum van verenigingswerk overschrijdt, is een ‘vaste vrijwilliger’. Aan het 

begin van ieder seizoen worden vaste vrijwilligers door de commissie verenigingswerk 

geregistreerd. 

 

V: Welke taken vallen onder het verenigingswerk en welke onder vrijwilligerswerk? 

A:  

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 

V: Waarom ontvang ik een rekening van € 80,- voor verenigingswerk?  

A: Ieder lid van sv Poortugaal is verplicht in een seizoen 6 uur verenigingswerk te doen. U heeft vóór 

15 september de verplichte uren nog niet uitgevoerd. Daarom ontvangt u deze rekening. 

 

V: Waarom wordt er € 81,- geïncasseerd? 

A: De vereniging dient € 1,- af te dragen aan ClubCollect in verband met administratiekosten. 

 

V: Hoe kan ik de € 80,- terug verdienen? 

A:  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. 

V: Hoe kom ik aan een urendeclaratie en hoe dien ik die in? 

A: Zodra u een taak heeft uitgevoerd, krijgt u de mogelijkheid om een QR code te scannen (vraag 

hiernaar bij degene bij wie u zich bij aanvang van de taak heeft gemeld). U vult het 

urendeclaratieformulier volledig in. Als het formulier succesvol is verzonden (hiervan ziet u op uw 

telefoon een bevestiging) en u heeft 6 uren verenigingswerk gedaan, dan stort de 

penningmeester de betaalde € 80,- in de daarop volgende maand terug.  
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V: Waarom moet ik nu een urendeclaratie indienen, dat was toch nooit zo? 

A: Wij hebben voor deze methode gekozen om beter overzicht te houden of de uren verenigingswerk 

daadwerkelijk zijn gedaan en de zekerheid dat we op het juiste bankrekeningnummer 

terugbetalen. 

 

V: Wat gebeurt er als ik die QR code vergeet te scannen? 

A: Zonder een ingevulde urendeclaratie wordt er niet terugbetaald. Zorg ervoor dat je alsnog de QR 

code scant. Ga hiervoor terug naar de betreffende coördinator van de bar, keuken of 

onderhoudsploeg en vraag om de QR code.  

 

V: Wat gebeurt er als ik die € 80,- niet betaal? 

A: Volgens het reglement verenigingswerk moet de betaling uiterlijk 1 januari door de vereniging zijn 

ontvangen. Is de rekening niet tijdig betaald, 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).  

V: Ik kan die € 80,- niet betalen, wat nu? 

A: Zorg er voor dat u vóór 15 september 6 uur verenigingswerk heeft uitgevoerd, dan wordt de € 80,-

niet geïncasseerd. 

 

V: De taak die ik wil doen is niet (meer) beschikbaar, wat nu? 

A: Kies een andere taak die wel beschikbaar is. Anderen zijn u waarschijnlijk voor geweest, dus u 

heeft nu minder keuze. Maar alle taken moeten gedaan worden. 

 

V: Mijn kind is pas 14, wat voor taak kan hij/zij doen? 

A: Zaterdaghulp is een prima taak voor deze leeftijd. Ook bardienst (tot 12.00 uur) en keukendienst 

behoort tot de mogelijkheden. 

 

V: Ik fluit af en toe de wedstrijd van mijn kind, waarom is dat geen verenigingswerk? 

A: Uiteraard zijn wij blij als ouders zo betrokken zijn bij het team van hun kind. Echter alleen als u zich 

heeft aangemeld als verenigingsscheidsrechter, kunnen de uren gebruikt worden voor 

verenigingswerk. U krijgt dan van de scheidsrechters coördinator wedstrijden toegewezen om te 

fluiten.  

 

V: Ik ben spelbegeleider bij de wedstrijd van mijn kind, waarom is dat geen verenigingswerk? 

A: Uiteraard zijn wij blij als ouders zo betrokken zijn bij het team van hun kind. Er is niet voor gekozen 

om de taak als spelbegeleider tot het verenigingswerk te rekenen. Dit komt omdat dit - met de 

grootte van onze vereniging en het aantal te spelen wedstrijden -  niet te controleren is. 

 

V: Ik ben af en toe assistent scheidsrechter bij de wedstrijd van mijn kind, waarom is dat geen 

verenigingswerk? 

A: Er is niet voor gekozen om de taak als assistent scheidsrechter tot het verenigingswerk te rekenen. 

Dit komt omdat dit - met de grootte van onze vereniging en het aantal te spelen wedstrijden -  

niet te controleren is. 
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V: Ik schrijf wedstrijdverslagen van de wedstrijden van mijn kind, waarom is dat geen 

verenigingswerk? 

A:  Hoewel het voor het team van uw kind leuk is om een wedstrijdverslag op de website terug te 

lezen, draagt dit niet bij aan de noodzakelijke taken die binnen de vereniging gedaan moeten 

worden. 

 

V: Wat als ik halverwege het seizoen uitschrijf als lid? 

A: Dan heeft u geen recht op teruggave van het afkoopbedrag. 

 

V: Wat als ik halverwege het seizoen lid wordt? 

A: Dan geldt het volgende. Datum inschrijving als lid: 

 tussen 1 juli – 1 oktober: 6 uren verenigingswerk of € 80,00 afkoopbedrag; 
 tussen 1 oktober – 1 januari: 4,5 uur verenigingswerk of € 60,- afkoopbedrag; 

 na 1 januari: verenigingswerk niet van toepassing 
 

V: Ik ben geregistreerd als leider/trainer hoe regel ik dan vrijstelling voor mijn kinderen? 

A: Stuur een mail naar verenigingswerk@svpoortugaal.nl en geef door hoe uw kinderen heten, in 

welk team ze spelen en welk team u traint. Dan zorgt de commissie verenigingswerk voor 

vrijstelling. 

 

V: Wat als ik halverwege het seizoen geblesseerd raak en de rest van het seizoen niet kan 

voetballen? 

A:  Neem dan contact op met de commissie verenigingswerk via  verenigingswerk@svpoortugaal.nl.  

 

V: Ik wil mij graag meer uren inzetten voor de vereniging, bij wie moet ik dat melden? 

A: Stuur een mail aan de commissie verenigingswerk via  verenigingswerk@svpoortugaal.nl en geef 

aan wat u graag voor de vereniging wilt doen.  

 

V: Waar kan ik terecht met mijn verdere vragen? 

A: Als u ondanks bovenstaande toelichtingen en het raadplegen van het reglement nog steeds een 

vraag heeft, stel die dan aan de commissie verenigingswerk via  

verenigingswerk@svpoortugaal.nl. Let op: de commissie moet zich houden aan het afgesproken 

en in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde beleid. 
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