
 

Vrijwilligersbeleid 
 
Doel van de vrijwilligersbijdrage 
Het stimuleren van de leden om vrijwilligerstaken te verrichten ten behoeve van v.p.v. Purmersteijn. 
 
Hoogte van de vrijwilligersbijdrage 
De vrijwilligersbijdrage is bij aanvang van het seizoen 2021/2022 vastgesteld op € 40,00 per seizoen. Voor 
aanvang van ieder volgend seizoen zal door het bestuur van de vereniging worden bepaald of dit bedrag 
naar beneden of boven zal worden bijgesteld.  
 
In rekening brengen van de vrijwilligersbijdrage 
De vrijwilligersbijdrage wordt telkens bij aanvang van ieder seizoen in rekening gebracht. 
 
Vrijstelling van de vrijwilligersbijdrage 
Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan zullen deze bijdrage niet hoeven te betalen. 
Bij meerdere jeugdleden (van teams t/m Onder-17) behorende tot één gezin en wonende op één adres, 
behoeft slechts eenmaal de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. 
 
Aanmelden voor vrijwilligerswerk 
Als uitgangspunt geldt, dat leden (of ouders/verzorgers van jeugdleden tot 18 jaar) zich vóór 15 september 
van ieder seizoen moeten aanmelden voor het door hen gewenste vrijwilligerswerk. Voor het startseizoen 
2021/2022 zal dit zijn vóór 15 oktober. 
De aanmelding dient te geschieden via het daarvoor bestemde formulier op de website van de vereniging.  
Vanuit de vrijwilligerscoördinator of een van de commissies van de vereniging ontvang je dan gedurende het 
seizoen de uitnodiging en planning om deze taak uit te komen voeren.  
 
Terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage 
De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door het volbrengen van één van de door de vereniging 
vastgestelde taken en activiteiten, welke op de website van de vereniging zullen worden gepubliceerd. Als 
regel geldt hiervoor dat er minimaal 8 uur vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd (eventueel te verdelen over 
meerdere dagen / dagdelen). 
Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen de lijst met taken en activiteiten en de daaraan 
gekoppelde frequentie, duur en/of het aantal te verrichten diensten te wijzigen. 
Uitvoering van de taken en activiteiten kan alleen geschieden door het spelend lid zelf, of door zijn of haar 
ouder/verzorger/andere relatie ingeval het een jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar betreft. 
Terugbetaling van de vrijwilligersbijdrage vindt niet plaats indien de taak niet (of niet volledig) is uitgevoerd. 
In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen. 
Het gedurende het seizoen tussentijds beëindigen van het lidmaatschap leidt niet automatisch tot een 
terugbetaling van de bijdrage.  
De eventuele terugbetaling zal plaatsvinden na afloop van het seizoen (als regel in mei/juni). 
 
Rekening en verantwoording 
De vrijwilligersbijdrage wordt op een aparte rekening van v.p.v. Purmersteijn geboekt, nader aangeduid als 
het vrijwilligersfonds. Vanaf deze rekening worden de betalingen aan het einde van ieder seizoen 
gerestitueerd aan de aangemelde vrijwilligers die een taak afdoende hebben uitgevoerd. 
Op de algemene ledenvergadering van v.p.v. Purmersteijn, waar ook het jaarverslag wordt gepresenteerd, 
zal de penningmeester verslag doen van de baten en lasten van het vrijwilligersfonds. Het vrijwilligersfonds 
maakt deel uit van de begroting van de vereniging 
De ontvangen gelden, die niet worden gerestitueerd, worden bij voorkeur besteed aan taken waarvoor geen 
vrijwilligers gevonden konden worden en die daardoor op andere wijze (met vergoeding) moeten worden 
uitgevoerd. 
 
Onvoorziene en niet vermelde zaken 
Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van v.p.v. Purmersteijn. 
  

 


