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INLEIDING 
 
Onze nieuwe VERENIGING 
Wij zijn een ver-e-ni-ging: letterlijk een groep van mensen met een gelijke interesse en 
doelstelling. In het geval van onze vereniging is de sport en het spel van voetbal hetgeen ons 
verenigt. We willen graag samen voetballen in onze kern Raamsdonksveer. De vereniging, de 
club, RFC dat zijn WIJ samen! 
 
Over dit beleidsplan 
In dit document wordt het vrijwilligersbeleid voor onze nieuwe club RFC uitgewerkt. Het beleid is 
erop gericht om binnen de nieuwe vereniging de sportieve saamhorigheid en solidariteit positief 
te stimuleren, op een manier die past bij deze tijd. Een beleid dat zorgt voor een sterke start van 
de vereniging en een goede continuïteit biedt naar de toekomst. Dit document is een levend 
document wat we kunnen bijstellen als daar aanleiding toe is. 
 
Fusie als unieke kans! 
Zoals veel andere voetbalverenigingen zal ook onze nieuwe, jonge vereniging merken dat het in 
toenemende mate lastig is om vrijwilligers te blijven vinden voor de verschillende taken en 
functies binnen onze vereniging. Met de fusie hebben we echter een heel grote en unieke kans 
om meteen bij de frisse start van onze club duidelijke uitgangspunten en positieve prikkels voor 
een succesvolle, bloeiende vereniging neer te zetten. Een vereniging waar we met en voor elkaar 
de schouders onder zetten. 
 
Vijf cruciale pijlers voor onze nieuwe vereniging 
Het fundament van het nieuwe vrijwilligersbeleid is dus het zijn van een vereniging. Een 
bloeiende vereniging waarin samen met plezier de voetbalsport wordt beoefend. 
Onze vereniging drijft daarbij op vijf pijlers: 
 
1) de inzet van onze leden (lidmaatschap):  
we willen een moderne vereniging zijn waarin het sportieve en sociaal-maatschappelijke 
samengaan. Waar het gezamenlijk sportplezier wordt genoten maar niet eenzijdig en vrijblijvend 
wordt‘ geconsumeerd’. We zijn immers een vereniging en geen bedrijf of winkel. Daarom 
hanteren we drie principes ten aanzien van het lidmaatschap van RFC: 
 

✓ je MAG lid worden van RFC – graag zelfs; 

✓ je hebt dan RECHT op het trainen met je elftal, het spelen van wedstrijden, het deelnemen aan  

    allerlei nevenactiviteiten en op bepaalde faciliteiten; maar……. 

✓ je hebt ook de PLICHT om bij een bijdrage te leveren aan de organisatie van onze club 

 
Het lidmaatschap is dus niet vrijblijvend. Dat klinkt principieel en streng. En dat is 
het ook! Indien aspirant-leden (dan wel hun ouders/verzorgers) zich niet met deze 
principes –letterlijk- willen verenigen kunnen zij helaas geen lid worden van RFC ! 
In DEEL A wordt de verwachte inzet en ‘club-plicht’ van onze leden verder 
uitgewerkt. 
 
2) de inzet van onze vrijwilligers:  
onze vereniging koestert zijn vrijwilligers. Zij die zich met de leden en het bestuur belangeloos 
inzetten voor de organisatie van de verenigingsactiviteiten. De verenging probeert hen op een 
positieve manier zo goed en lang mogelijk aan de vereniging te binden. We hanteren daarvoor 
een vijftal principes: Binnenhalen; Begeleiden; Belonen; Behouden (en indien onvermijdelijk) 
Beëindigen. Deze 5 B’s zullen in DEEL B worden uitgewerkt. 
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Zonder de inzet van onze leden (1) en vrijwilligers (2) heeft RFC geen 
bestaansrecht en geen toekomst. Deze twee pijlers worden in dit document 
uitgewerkt. 
 
Daarnaast zijn nog drie andere pijlers van groot belang. 
 
3) de bijdragen VAN sponsors, donateurs, de gemeente e.a. 
Deze pijler wordt uitgewerkt in het nieuwe sponsor- en pr-beleid. 
 
4) de bijdragen AAN de gemeenschap van Raamsdonksveer 
RFC wil als bloeiende voetbalvereniging een goede en positieve maatschappelijke 
rol in de Raamsdonksveerse gemeenschap vervullen. Zo wil zij bijdragen aan 
ontmoeting en sociale cohesie, aan opgroeien en opvoeden, aan beweging en 
gezondheid etc. 
 
5) de inzet van het verenigingsbestuur: ook de bestuursleden zijn vrijwilligers!  
Zij proberen hun bestuurlijke taken zo goed mogelijk en op een stimulerende, 
betrokken, verantwoorde en integere wijze uit te voeren ten behoeve van de 
vereniging en haar leden. 
 
Doel van het vrijwilligersbeleid 
Al met al hoopt het bestuur van de vereniging RFC dat met behulp van het 
vrijwilligersbeleid alle ondersteunende activiteiten en faciliteiten die nodig zijn voor een 
bloeiende voetbalvereniging door betrokkenheid van een ieder mogelijk gemaakt (blijven) 
worden om zo de sportieve en sociale continuïteit van de vereniging naar de toekomst toe 
te waarborgen. 
 
Organisatie van het vrijwilligersbeleid 
Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren, dient een permanente vrijwilligerscommissie in 
het leven geroepen te worden, die zal worden aangestuurd door een 
vrijwilligerscoördinator. Deze commissie zorgt ervoor, dat de leden of ouder(s)/ 
verzorger(s) van leden en de overige vrijwilligers worden ingedeeld in de verschillende 
functies of taken en, waar nodig, worden ingeroosterd. De vrijwilligerscoördinator zal aan 
het bestuur van RFC rapporteren en nauw samenwerken met de verschillende commissies. 
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DEEL A. 
 
UITWERKING VAN HET LIDMAATSCHAPSBELEID EN ‘CLUB-PLICHT’ 
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UITWERKING 

1. Waarom rechten maar ook plichten bij het lidmaatschap? 
 
RFC zal gaan draaien op de inzet van vrijwilligers, voetballers, ouders van jeugdleden en overige leden. 
Momenteel zijn er bij beide verengingen tezamen vele vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer 
tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein ook wordt, op prijs gesteld. 
Willen we echter de continuïteit van de vereniging waarborgen, dan moeten er meer mensen actief worden 
als vrijwilliger. 
Er zijn vele taken binnen de vereniging waarvan de last op te weinig schouders dreigt te gaan rusten; is het 
niet nu al, dan wel in de nabije toekomst. Tenminste als we niks doen; deze schouders raken overbelast en 
daarmee dreigen de zittende vrijwilligers af te haken. 
We zouden alle taken kunnen gaan betalen en professionaliseren. Dit past echter niet bij het zijn van een 
vereniging en zou bovendien leiden tot een forse contributieverhoging, wat een in de praktijk onwenselijke 
situatie is. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar 
en toegankelijk maken. 
 
Daarom heeft het bestuur van RFC besloten dat het vrijwilligersbeleid aangescherpt zal moeten worden: 
1. voor het continueren van de dagelijkse verenigingstaken; 
2. vanwege het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben; 
3. vanwege het niet willen en kunnen aanstellen van betaalde krachten voor alle taken; 
4. vanwege het feit dat vele handen licht werk maken en er een verbondenheid ontstaat met de vereniging  
    waardoor saamhorigheid, gezelligheid en plezier met elkaar toeneemt. 
Het bestuur beseft dat veel mensen het druk hebben met het combineren van werk en privé, Maar - 
iedereen kan in principe een bijdrage leveren aan de club. Lukt het niet in het weekend dan door de week, 
niet overdag, dan in de avonduren. Zo maken we samen de club. 
 

2. Uitgangspunten 
Het bestuur van RFC heeft daarom de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het 
vrijwilligersbeleid: 
1.  RFC vervult als vereniging een sportieve en een sociaal maatschappelijke functie. Leden dragen 
 daarin bij en hebben daar zelf baat bij. 
2.  RFC vindt dat elk lid en/of zijn / haar ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage moet leveren aan het
 functioneren van de vereniging. 
3.  RFC maakt een onderscheid tussen taken en functies: 
 a. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt, 
 en geen urenverplichting. Alle functies zijn gedefinieerd in het document “Functie- en 
 taakomschrijvingen RFC”. 
 b. Een taak is een rol, zoals kantinemedewerker, die roulerend door verschillende leden wordt 
 ingevuld. Te denken valt hierbij aan de kantinemedewerkers die bardiensten of 
 keukendiensten draaien. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in 
 verschillende diensten worden ingeroosterd. 
4.  Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel de ouder(s)/verzorger(s) 
 van onze jeugdleden (Jeugd Onder 19 t/m Onder 7)  ten minste één vrijwilligerstaak vervult 
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1. UITGANGSPUNT LIDMAATSCHAPSBELEID EN ‘CLUB-PLICHT’ 
We willen een moderne vereniging zijn waar het sportieve en sociaal-maatschappelijk samen gaan, waar 
het sportplezier wordt genoten maar niet eenzijdig en vrijblijvend wordt geconsumeerd. We zijn immers 
een vereniging en geen bedrijf of winkel. Daarom hanteren we drie principes ten aanzien van het 
lidmaatschap: 
 
1. je MAG lid worden van RFC in Raamsdonksveer – graag zelfs; 
2. je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden, trainen, deelname aan activiteiten en bepaalde  
 faciliteiten, maar ………….. 
3. je hebt ook de PLICHT om een bijdrage te leveren aan de organisatie van onze club 
 Het lidmaatschap van RFC is dus niet vrijblijvend. 
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 Jeugdleden van 15 jaar en ouder kunnen – en dat heeft de voorkeur - in plaats van hun 
 ouder(s)/verzorger(s) zelf een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen m.u.v. een kantinedienst 
 waarbij alcohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Junioren 
 scheidsrechters die als vrijwilligers door het (jeugd)bestuur worden geaccepteerd en een 
 voldoende aantal wedstrijden fluiten in één seizoen, hebben daarmee ook een vrijwilligersfunctie 
 verricht. 
5.  Aan elk spelend lid of aan de ouder(s)/verzorger(s) van een spelend lid wordt gevraagd per 
 seizoen 8 uur van hun vrije tijd te besteden aan een taak of functie. Door middel van een 
 formulier vrijwilligerstaken kan hij/zij een keuze maken uit het aantal taken en functies. 
6.  De verschillende taken en functies vergen niet eenzelfde inzet / inspanning. Om de taken zo 
 eerlijk over de leden / ouders te verdelen, wordt gewerkt met een puntensysteem (zie hierna 
 onder onderdeel 3. 
7.  Inzet in natura (tijdsinspanning) gaat absoluut boven financiële bijdrage: het bestuur streeft 
 nadrukkelijk wel naar zo veel mogelijk inzet van alle leden en nadrukkelijk niet naar zo veel 
 mogelijk (financiële) vrijwilligersbijdragen (zie hierna). Sterker: het zou geweldig zijn als het 
 bestuur die niet zou hoeven op te dragen / innen. 
8.  Wordt het formulier vrijwilligerstaken niet in geleverd, worden de taken of functies niet 
 uitgevoerd of is er geen bereidheid tot het uitvoeren daarvan, dan wordt aan het einde van het 
 seizoen 80 euro in rekening gebracht als vrijwilligersbijdrage bovenop de contributie. 
9.  Gezinnen met meer dan één spelend-lid, 1 of meerdere kinderen en/of 1 of beide ouder(s)/ 
 verzorger(s,) worden geacht minimaal 12 uur aan werkzaamheden te verrichten voor maximaal 2 
 leden. Indien deze werkzaamheden niet worden verricht wordt aan het einde van het seizoen 
 120 euro in rekening gebracht. 
10. Nieuwe leden dienen bij inschrijving het formulier vrijwilligerstaken in te vullen en zij dienen te 
 tekenen voor het betalen van de contributie en de vrijwilligersbijdrage. Indien zij het 
 formulier vrijwilligerstaken niet willen invullen, kunnen ze worden geweigerd als lid, 
 Zij dienen tevens een machtiging voor automatische incasso af te geven. 
11. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij 
 RFC zoals o.a. geformuleerd in de statuten, het Huishoudelijk Reglement en in het Statuut Normen 
 en Waarden van RFC. 
12. RFC zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen, zie ook DEEL B 
 

3. Puntensysteem 
RFC zal een vereniging zijn waarin we met elkaar de taken verdelen en oppakken. Op het moment 
dat een lid  e/o ouder / verzorger hierin geen actieve bijdrage wenst te leveren, zal dit lid de activiteiten 
naar ratio kunnen afkopen. Aan het einde van het seizoen zal dit bedrag in rekening worden gebracht. 
Er zal een puntensysteem worden ingesteld waarin ieder lid zijn of haar bijdrage volgens het 
vrijwilligersbeleid kan invullen. Per seizoen zal ieder lid 8 punten, wat in principe gelijk staat aan 
een taakinvulling van ongeveer 8 uur, moeten scoren en bij het niet halen van deze score zal 
80 euro als “vrijwilligersbijdrage” in rekening worden gebracht. Een verdere uitleg over de 
invulling van het puntensysteem volgt hieronder. Jeugdleden van 15 jaar kunnen zelf taken 
vervullen of deze door een familielid laten verrichten. 
Gevrijwaard van het puntensysteem zijn die vrijwilligers die een constante actieve bijdrage 
vervullen binnen de vereniging. Denk hierbij aan een trainer, elftalbegeleider, bestuursleden etc. 
Wij realiseren ons dat dit beleid veel energie kost maar wij stellen dat deze investering nodig is om 
in gemeenschappelijkheid de vereniging verder te ontwikkelen. We sporten en delen met elkaar. 
 
Let op! 
Het rijden naar uitwedstrijden met spelers of speelsters en het om beurten wassen van teamtenues valt 
buiten dit systeem van vrijwilligerstaken.  
Hierin wordt een inspanning naar evenredigheid van alle ouders verwacht. De teambegeleiders zullen 
hiervoor in overleg met de ouder(s) / verzorger(s)  een rij- en was rooster opstellen.  
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Voorbeelden van taken die in het puntensysteem vallen (deze taken leveren afhankelijk van de tijdsduur 
meestal 2 tot 4 punten op) 
 
• Fluiten wedstrijd 
• Kantine/keuken/bar ondersteuning  
• Gastheer/-vrouw (ondersteuning bestuursdiensten) wedstrijdcoördinator 
• Schoonmaken kleedaccommodatie en andere ruimten 
• Onderhoud gebouwen en velden 
• assisteren bij activiteiten RFC 
• …… 
(Een taak van 2 uur levert 2 punten op en met een taak van 4 uur verdien je 4 punten). 
 

4. Contributie, vrijwilligersbijdrage en verzekering 
 
Voor het innen en verrekenen van de vrijwilligersbijdrage geldt de volgende procedure: 
1.  De vrijwilligersbijdrage van € 80 per spelend lid die zijn/haar werkzaamheden niet heeft 
 verricht of het formulier vrijwilligerstaken niet heeft ingevuld, wordt in de maand juli middels een 
 automatische incasso geïncasseerd. Mocht de automatische incasso door de ouder/verzorger/lid 
 zonder opgave van redenen worden gestorneerd, dan ontvangt het lid e/o de ouder/verzorger 
 een brief waarin hem/haar naar de beweegredenen wordt gevraagd. Mocht dat in de visie van de 
 vereniging geen geldige reden zijn, dan ontvangt het lid e/o de ouder/verzorger daarvan bericht en 
 wordt hij/zij alsnog in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke vorm van 
 vrijwilligerswerk hij/zij wil doen dan wel de bijdrage van € 80 alsnog te voldoen. Indien ook 
 hieraan geen gevolg wordt gegeven dan volgt uitsluiting van deelname aan trainingen en/of 
 wedstrijden. 
2.  De vrijwilligersbijdrage wordt geheel los van de contributie in een apart kas-systeem geïnd. Alle 
 bedragen (contributie en vrijwilligersbijdrage) worden jaarlijks in de Algemene 
 Ledenvergadering vastgesteld. 
3.  Dit principe zal ingaan bij aanvang van het seizoen 2017/2018. Elke ouder/verzorger/lid 
 ontvangt bij aanvang van het seizoen een formulier vrijwilligerstaken Deze dient hij/zij 
 voor 1 oktober ingevuld te retourneren. Onderzocht wordt of de inschrijving voor de  
 vrijwilligerstaken ook via een vrijwilligersmodule op de website kan plaatsvinden 
4.  Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tot 30 juni (geldend voor elk voetbalseizoen) 
5.  In de maand juli wordt vastgesteld welke leden / ouders/verzorgers de werkzaamheden niet 
 hebben verricht. 
 
De vereniging gaat er vanuit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende 
verzekeringen: 
- Een aansprakelijkheidsverzekering (WA) 
- Een ongevallen verzekering 
- Een auto – inzittendenverzekering 
 
Daarnaast heeft de KNVB een collectieve verzekering afgesloten voor ieder lid van RFC. Deze 
verzekering dekt die kosten welke in uitzonderlijke gevallen (tijdens wedstrijden) voorkomen en 
niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnet-verzekering). Niet-leden zijn niet 
door deze collectieve verzekering verzekerd.  
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4. Spelregels ‘clubplicht’ bij lidmaatschap RFC 
Voor de praktische invulling van de bovenbeschreven ‘clubplicht’ is een aantal spelregels opgesteld. 
Deze spelregels zullen elk seizoen worden getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig 
aangepast. 
 
De volgende spelregels/uitgangspunten zijn van toepassing: 

 
1. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden kunnen aan het begin van ieder seizoen hun 
 (wijzigingen in) voorkeur voor het vervullen van een vrijwilligerstaak/taakplicht kenbaar maken aan 
 de vrijwilligerscoördinator. Op dat moment kunnen ook de eventuele voorkeurstijden voor het 
 vervullen van de taakplicht worden doorgegeven. Er is overigens geen garantie dat er met alle 
 voorkeuren rekening gehouden kan worden. Bij een tekort aan taakplichtigen voor één van de 
 taken bijvoorbeeld, kan een taakplichtige ook verplicht ingedeeld worden op een andere dan 
 zijn/haar voorkeurstaak. 
 
2.  Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die geen, of niet tijdig, voorkeuren doorgeven worden 
 door de vrijwilligerscoördinator ingedeeld. Leden en ouder(s)/verzorger(s) van leden die geen 
 wijzigingen in voorkeur doorgeven voor een volgend seizoen, worden verondersteld hun 
 vrijwilligerstaak/taakplicht van het ene op het andere seizoen voort te zetten. 
 
3.  Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichtingen voortkomend uit het 
 vrijwilligersbeleid en zal zijn/haar taakplicht moeten opgeven alvorens voor voetbalvereniging RFC 
 kan worden uitgekomen. 
 
4.  De roosters voor het vervullen van de taakplicht kunnen worden gepubliceerd op RFC website 
 www.rfc2017.nl  
 
5.  Is een vrijwilligerstaak of taakplicht eenmaal ingeroosterd dan kan men deze niet meer afzeggen. 
 Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. Hiervan moet de vrijwilligerscoördinator op de hoogte 
 worden gesteld.  De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijftzelf verantwoordelijk voor 
 de vrijwilligerstaak of taakplicht. 
 
6.  Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkenen worden daarover 
 zoveel mogelijk van te voren ingelicht of kunnen bij algehele afgelasting dit terugvinden op 
 Teletekst pagina 603, district Zuid 1, categorie A en B. Tevens worden afgelastingen zoveel als 
 mogelijk op de website van de vereniging gepubliceerd. 
 
7.  Diensten die op de dag zelf uitvallen, hoeven niet te worden ingehaald. Het lid of de ouder(s)/ 
 verzorger(s) die voor de vrijwilligerstaak c.q. taakplicht staat ingeroosterd is er zelf 
 verantwoordelijk voor om zich ervan te overtuigen dat er ook werkelijk niet gespeeld wordt. Bij 
 algehele afgelasting kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er nog wel wedstrijden of andere 
 activiteiten worden georganiseerd. Neem hiervoor even contact op met de club of  
 teambegeleider of kijk op een van de social media van RFC (website, facebook, voetbalapp) of 
 kom naar ons sportcomplex. 
 
8.  Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscoördinator, die o.a. het 
 beleid verder ontwikkelt. Leden of ouder(s)/verzorger(s) van leden die menen in omstandigheden 
 te verkeren die hen het uitvoeren van een vrijwilligerstaak, vrijwilligersfunctie of het betalen van de 
 vrijwilligersbijdrage onmogelijk maakt, kunnen bij de vrijwilligerscoördinator een met redenen 
 omkleed verzoek indienen om hiervan uitgezonderd te worden. De vrijwilligerscoördinator, al dan 
 niet in overleg met de vrijwilligerscommissie of het bestuur, is bevoegd om een besluit te nemen 
 over dit verzoek. Contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator kan door een mail te sturen naar:  
 vrijwilligerscoordinator@rfc2017.nl  
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DEEL B. 
 
UITWERKING VAN HET VRIJWILLIGERSBELEID (DE 5 B’S) 
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UITWERKING 

1. Vrijwilligersbeleid aan de hand van 5 B’s 
Bij de eerste B ‘binnenhalen’ staat het werven van vrijwilligers centraal. Hier wordt beschreven op 
welke manieren nieuwe vrijwilligers binnen gehaald kunnen worden binnen onze vereniging. 
Werven, behoefte creëren en nieuwe vrijwilligers verwelkomen valt onder het ‘binnenhalen’. 
 
Wanneer mensen zich actief in willen zetten voor de vereniging is het van belang om ze goed te 
begeleiden. Niet alleen in het begin, om mensen goed te leren kennen en ze in te werken, maar ook 
als ze al langer actief zijn is het van belang om contact te houden met de vrijwilligers. Als er een 
goede begeleiding is weet de vereniging wat er onder de vrijwilligers speelt en kan de vereniging 
hier op inspelen. Dit valt allemaal onder de tweede B ‘begeleiden’. Begeleiden sluit aan op de 
introductie, ontwikkeling, opleiding en betrokkenheid van de vrijwilligers zoals in de levenscyclus 
van een vrijwilliger naar voren komt. 
 
Vrijwilligerswerk doen mensen niet voor niets, ze doen het vaak voor hun kinderen of voor de 
vereniging. Voor hun inspanningen worden ze graag beloond. Het gaat hierbij niet om geld, maar 
wel om andere vormen van beloning. Soms is de waardering of de gezelligheid al voldoende. In dit 
vrijwilligersbeleid zal beschreven worden op welke manieren de vereniging de vrijwilligers kan 
‘belonen’ – de derde B - voor het werk wat zij verrichten. Mijlpalen van vrijwilligers – zoals in de 
levenscyclus van een vrijwilliger naar voren komt – vormen een directe aanleiding om vrijwilligers 
te belonen. Belonen kan op verschillende manieren als gekeken wordt naar de levenscyclus van een 
vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld beloond worden met opleidingen of doorstromen naar 
een nieuwe functie binnen de vereniging en dus de huidige vrijwilligerstaken beëindigen. 
 
Wanneer vrijwilligers zijn binnengehaald is het voor de vereniging ook van belang om ze te 
behouden. Om vrijwilligers enthousiast te houden voor hun rol binnen de vereniging zal er gekeken 
moeten worden naar wat de vrijwilliger wilt bereiken en hoe hij/zij zich verder wilt ontwikkelen. 
Dit valt onder de vierde B ‘behouden’. Het behouden is een belangrijk punt voor een vereniging en 
kan ingezet worden bij het ‘beëindigen van de taken’ van de vrijwilliger in de levenscyclus van de 
vrijwilliger. Een vrijwilliger kan stoppen met het verrichten van vrijwilligerstaken om uiteenlopende 
redenen. De vereniging kan hier op inspelen door andere functie/taken voor stellen en/of naar de 
wensen en behoeftes van de vrijwilliger te kijken. Hierdoor kan een vrijwilliger bij de vereniging 
blijven en de cyclus opnieuw doorlopen. 
 
Als laatste B staat het ‘beëindigen’ van de werkzaamheden van de vrijwilliger centraal. In deze fase 
zal beschreven hoe de zaken omtrent het beëindigen geregeld zullen worden. Om een 
vrijwilligersperiode op een nette manier af te ronden kan een eindgesprek plaatsvinden. Dit gesprek 
gaat dan over de reden waarom de vrijwilliger ermee stopt. Daarnaast kan dit informatie opleveren 
die in een later stadium gebruikt kunnen worden om andere vrijwilligers voor de vereniging te 
behouden. 
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1. UITGANGSPUNT ORGANISATIE VAN HET VRIJWILLIGERSBELEID 
De (organisatie van) het vrijwilligersbeleid voor voetbalvereniging RFC is mede aan de hand van het 
5B-model opgesteld. Dit model is gebaseerd op vijf belangrijke begrippen en is gerelateerd aan de 
levenscyclus van een vrijwilliger. Deze begrippen (de 5 B’s) zullen terugkomen in de verschillende 
hoofdstukken van dit tweede deel van het vrijwilligersbeleid. Het betreft de volgende vijf 
begrippen: 
- Binnenhalen; 
- Begeleiden; 
- Belonen; 
- Behouden; 
- Beëindigen. 
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2. Organisatie van het vrijwilligersbeleid 
Structurering vrijwilligersbeleid 
Ondanks de gehele vrijwillige inzet en medewerking, zal de uitvoering van het vrijwilligersbeleid 
moeten worden gestructureerd. Het vrijwilligersbeleid zelf is gestructureerd aan de hand van de  
5B methode. 
Binnen de vereniging zal er een vrijwilligerscommissie zijn waaronder het 
vrijwilligersbeleid valt. Dit om alles met betrekking tot de vrijwilligers te coördineren en vorm te 
geven. Op deze manier is er altijd een commissie binnen de vereniging die te raadplegen is over 
vrijwilligerszaken. Het is verstandig om drie tot vier personen op te nemen binnen deze commissie. 
Op deze manier kunnen de verschillende taken (die verderop in dit document aan bod komen) 
worden verdeeld. 
 
De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. 
Voetbalvereniging RFC haalt haar bestaansrecht uit vrijwilligers, waardoor een vrijwilligersbeleid en 
gestructureerde uitvoering van het beleid erg van belang is om dit bestaansrecht te behouden en 
verder te groeien als vereniging. De vrijwilligerscommissie dient hier echter wel bij ondersteund te 
worden door de overige commissies/afdelingen en het bestuur.  
In bijlage 1 zit een organogram welke de structuur van voetbalvereniging RFC weergeeft en waarin af te 
lezen is welke plek het vrijwilligersbeleid in de organisatie krijgt in de vorm van een vrijwilligerscommissie. 
Ook het aantal vrijwilligers per commissie/afdeling zal in kaart gebracht moeten worden om ook deze 
posities te kunnen beoordelen en behouden. 
 
Vrijwilliger 
Zoals hierboven omschreven is, zal de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het 
vrijwilligersbeleid bij de vrijwilligerscommissie liggen. Uiteraard zijn er belangrijke voorwaarden 
voor de start van het vrijwilligerswerk. Zo moet duidelijk zijn wie de verantwoordelijkheid draagt, 
en wie er aansprakelijk is wanneer er iets mis gaat. De vrijwilligers moeten kennis hebben van het 
feit dat ze door het aantreden als vrijwilliger diverse verantwoordelijkheden en verplichtingen 
krijgen. Deze variëren per functie die zij gaan beoefenen. 
Wat is de rol van een vrijwilliger binnen RFC? Een vrijwilliger is een persoon die op vrijwillige basis 
een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de vereniging. Dit kan door middel van een functie in 
een commissie/afdeling, maar ook door het begeleiden van spelers op het veld. De functie die een 
vrijwilliger in gaat vullen is afhankelijk van zijn/ haar vakbekwaamheden, beschikbaarheid en 
interesses. Er zijn verschillende functies binnen de vereniging die door een vrijwilliger ingevuld 
kunnen worden. Deze functies zijn terug te lezen in een apart document waarin de 
vrijwilligersfuncties beschreven staan. 
 
Een vrijwilliger wil bijdragen aan de ontwikkeling en het onderhoud van de vereniging, maar wil 
daar waarschijnlijk ook wat voor terug. De vrijwilliger wil bijvoorbeeld inspraak, waardering of een 
presentje. Dit zal terugkomen bij de ‘B’ belonen. Een vrijwilliger kan een functie krijgen die 
aansluit bij zijn/haar werkveld waardoor zij zichzelf ook kunnen ontwikkelen (denk ook aan 
bijvoorbeeld stagiaires die een sport, management of horeca opleiding volgen). Vrijwilligers zijn 
veel waard voor iedere vereniging, zij zorgen deels voor het bestaansrecht van RFC . 
 
Missie en visie 
Bij een beleidsplan, zoals dit vrijwilligersbeleidsplan, horen een visie en doelstellingen.  
De visie is waar de vereniging voor gaat. Dit heeft betrekking op alle leden en het vrijwilligersbeleid in het 
algemeen. 

“RFC is een club voor de leden, door de leden. Een vereniging bindt mensen met elkaar die iets 
gemeenschappelijks hebben; bij RFC is dat voetbal. Daarnaast heeft een vereniging als RFC een 
belangrijke maatschappelijke rol in haar omgeving. Door vrijwilligers aan te trekken en te behouden 
wil RFC groeien als vereniging op zowel sportief gebied alsmede haar maatschappelijke rol te kunnen 
blijven vervullen en te vergroten binnen de gemeenschap van Raamsdonksveer.”  

De doelstellingen worden middels de vijf B’s hieronder verder uitgewerkt. 
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3. Vrijwilligers “BINNENHALEN” 
Het ‘binnenhalen’ zal worden opgedeeld in twee delen, namelijk de werving en selectie van vrijwilligers 
en de introductie van ‘nieuwe vrijwilligers’. Voor RFC is het belangrijk om aantrekkelijk te zijn voor 
(potentiële) leden, om dit te waarborgen zijn vrijwilligers noodzakelijk. Het is van groot belang dat er 
binnen een vereniging voldoende aandacht besteed wordt aan het werven van vrijwilligers om 
bestaansrecht te kunnen behouden  
 
3.1.Werving en selectie van vrijwilligers 
Wat is belangrijk bij het binnenhalen van vrijwilligers? 
Als eerste de toewijding en tijd die een nieuwe vrijwilliger wilt besteden aan RFC . Normaal 
gesproken zal een vrijwilliger zelf of door een familielid of kennis binnen een vereniging komen.. 
Maar het inventariseren van het huidige en nieuwe ledenbestand en een juiste wijze van potentiele 
vrijwilligers te benaderen bieden meer succes. Het is daarom belangrijk om het huidige 
ledenbestand en vrijwilligersbestand in kaart te hebben/brengen. 
Aan de hand van dit bestand is te zien: 
• Hoeveel vrijwilligers er zijn; 
• De rol van deze vrijwilligers binnen de vereniging; 
• De verhouding mannen, vrouwen, jongens en meisjes; 
• De leeftijd van deze vrijwilligers; 
• Het tijdsbestek dat deze vrijwilligers in de vereniging steken per week; 
• De contactgegevens van de vrijwilligers; 
• Alle vrijwilligersfuncties; 
• De bezette vrijwilligersfuncties; 
• De onbezette vrijwilligersfuncties; 
• Potentiële vrijwilligers die zich aanbieden. 
 
Voor RFC is het daarom belangrijk om ieder nieuw lid of ouders van jeugdleden direct in kaart te 
brengen en er kunnen bij een inschrijving bepaalde zaken gevraagd worden die later van pas kunnen 
komen, zoals genoten studie, werkervaringen, vrijwilligerstaken bij een andere vereniging, 
betrokkenheid tot een vereniging waar men zelf of hun kind(eren) voetballen, de keuze op onze 
vereniging en hoe belangrijk de uitstraling van onze vereniging is. 
 
Potentiële vrijwilligers worden voornamelijk gevonden bij: 
•  Jeugdspelers (scheidrechter, ass. trainer); 
• Oudere spelers; 
•  Ouders van (jeugd)spelers; 
•  Overige familieleden van spelers; 
•  Buurtbewoners; 
• Lokale middenstand; 
•  Studenten (o.a. ALO, CIOS etc.) 
•  Via de gemeente bijv. vanuit reclassering, Halt en paticipatie-trajecten sociale zaken 
 
Wervingsacties door RFC kunnen zijn: 
- Organiseren van een open dag; 
-  Organiseren van een informatiebijeenkomst op basisscholen of lokale evenementen; 
- Plaatsen van een advertentie in een plaatselijk dagblad; 
-  Plaatsen van een advertentie op de website; 
- Mondelinge werving door bestuursleden/werkzame vrijwilligers onder leden/toeschouwers/ 
   kennissenkring; 
-   Via contacten met de gemeente Geertruidenberg, reclassering, Halt en stichting TREMA. 
- Bij aanmelding van nieuwe leden een formulier invullen m.b.t. vrijwilligerswerk; 
-  Contact opnemen met opleidingen zoals CIOS, ALO en de vereniging beschikbaar stellen als 
  stageplaats voor de studenten; 
- Via de PR (interessante) activiteiten en gebeurtenissen melden via lokale media; 
-  Verplichte deelname van alle leden (of ouders /verzorgers) met een minimale inspanning van bijv.  
 8 uur per seizoen door bijv. te helpen in de kantine, de keuken of bij het onderhoud van de 
 accommodatie  
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De wervingsacties kunnen ondersteund worden door: 
-  Individuele gesprekken; 
-  Uitnodigen voor proef dag of vergadering; 
-   Duidelijke werving via de website; 
-  Sociale media – werving, maar ook bewaken van uitstraling; 
-  Posters en flyers binnen de club, maar ook bij lokale middenstand en scholen; 
-   Regionale media – goed contact onderhouden met diverse media en evenementen; 
 
3.2 Introduceren van ‘nieuwe’ vrijwilligers 
Het is van belang om nieuwe vrijwilligers niet direct aan hun lot over te laten. De eerste periode 
van introductie is cruciaal. Indien een vrijwilliger zijn positie, taak of vragen niet direct kan 
plaatsen, zal de kans op uitstroom groot zijn. Het is dus belangrijk dat iedere nieuwe vrijwilliger 
een contactpersoon of ‘buddy’ heeft en gelang de taak ook geïntroduceerd en ingewerkt moet worden. 
Naast introductie binnen eigen commissie, kan het ook belangrijk zijn de introductie op een breder 
vlak binnen de vereniging te organiseren, wie weet zal deze nieuwe vrijwilliger al snel moeten 
communiceren met andere afdelingen/commissies. Ook het gevoel eerder binnen een vereniging 
opgenomen te worden, kan hiermee versneld en versterkt worden. 
Het is niet noodzakelijk dat iedere nieuwe vrijwilliger een apart contactpersoon krijgt. 
Een vaste periode zal hier niet voor staan, maar zeker de eerste 3 maanden zijn belangrijk en 
indien een vrijwilliger op eigen benen kan staan, kan de introductie afgebouwd worden, maar 
evaluatie met alle vrijwilligers blijft ieder jaar belangrijk! 
 
4. Vrijwilligers “BEGELEIDEN” 
Het ‘begeleiden’ van de vrijwilligers is de tweede B van de vijf B’s. De begeleiding van de 
vrijwilligers begint al zeer vroeg in het totale proces. De vrijwilligers moeten meteen worden 
opgevangen als ze de eerste keer op de vereniging komen. Door ze vanaf het eerste moment goed 
op te vangen, wordt er draagvlak gecreëerd en weten de vrijwilligers waar ze aan toe zijn. Wanneer 
de vrijwilligers goed begeleid worden, zal de tevredenheid onder de vrijwilligers groot zijn. Door 
goed contact te onderhouden, verloopt de communicatie beter en komen knelpunten en andere 
belemmerende situaties naar boven. Hierop kan geanticipeerd worden wat het gehele proces ten 
goede komt. Voetbalvereniging RFC is door de fusie als vereniging verdubbeld maar moet het nog 
steeds hebben van zijn vrijwilligers en daar is goede begeleiding voor nodig. Dit zal ook moeten 
worden opgevangen door andere vrijwilligers, die op hun beurt weer begeleid moeten worden door 
de vereniging en het bestuur, om het niveau van de vereniging te verhogen. 
Er zijn drie soorten van begeleiding belangrijk:  
het scheppen van duidelijke werkvoorwaarden / taken, het taakgericht begeleiden en de persoonlijke 
begeleiding. Daarnaast is het – waar nodig – opleiden van vrijwilligers een belangrijk instrument. 
 
4.1 Scheppen van goede werkvoorwaarden 
Het is belangrijk dat er goede werkvoorwaarden zijn voor de vrijwilligers. Deze kunnen door de 
vereniging zelf worden vastgesteld of hiervoor zijn wettelijk vastgestelde regelingen. De 
werkvoorwaarden die van belang zijn voor een vereniging zijn de volgende: 
 
- Duidelijkheid over rechten en plichten: 
Wat mag een vrijwilliger wel en wat niet; Er moet duidelijkheid zijn met betrekking tot de taken die de 
vrijwilliger moet uitvoeren en wat niet binnen zijn werkveld valt; 
Het moet duidelijk zijn bij wie de verantwoordelijkheid ligt, is dit bij de vrijwilliger of bij de vereniging; 
Daarnaast zijn er een aantal verplichtingen waaraan vrijwilligers zich verbinden als ze vrijwilliger worden; 
- Verzekeringen: In hoeverre is een vrijwilliger verzekerd? Moet een vrijwilliger zichzelf 
verzekeren binnen de vereniging, of heeft de vereniging een verzekering waar alle vrijwilligers 
toe behoren; 
- Onkostenvergoeding: Worden de vrijwilligers vergoed voor hun taken middels een financiële 
bijdrage, of krijgen ze een beloning in natura, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwilligersdag 
of -avond. 
- Begeleiding: Hoe worden de vrijwilligers binnen RFC begeleid? De vrijwilligers moeten 
worden ondersteund gedurende het proces van vrijwilliger. Dit zal in handen liggen van de 
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vrijwilligerscommissie, wat dit weer kan onderverdelen onder de commissies / afdelingen / 
coördinatoren. 
 
4.2 Taakgerichte begeleiding 
Hierbij gaat het vooral om cursussen die worden aangeboden vanuit de vereniging. Dit zal gaan om 
cursussen die passen bij de taakomschrijving van de desbetreffende vrijwilliger. Je kunt hierbij 
denken aan scheidsrechters cursussen, trainerscursussen en dergelijke. Daarnaast is er begeleiding 
op het gebied van inhoud van de taken, de onderlinge samenwerking en de positie binnen de 
vereniging. De vrijwilligers zullen begeleid worden in dit proces, om zo de vrijwilliger op de juiste 
positie binnen RFC te krijgen. 
Op deze manier rendeert iedere vrijwilliger optimaal. 
 
4.3 Persoonlijke begeleiding 
Hierbij gaat het om evaluatiegesprekken of tevredenheidenquêtes. Deze gesprekken kunnen 
individueel worden gehouden of in groepen. Het is vooral van belang dat mensen die pas bij de 
vereniging zijn als vrijwilliger deze gesprekken vaker hebben. Deze gesprekken gaan over het 
algemeen over de volgende onderwerpen: persoonlijke doelen en verwachtingen, hoe wordt het 
werk ervaren en waardering/erkenning, daarnaast zullen in deze gesprekken de kennis en 
vaardigheden van een vrijwilliger besproken worden. Een cursus die een vrijwilliger kan gaan volgen 
zijn cursussen geïnitieerd vanuit de KNVB. Verdeeld onder de volgende drie koppen: vrijwillig kader, 
trainers/coaches en arbitrage. 
 
4.4 Opleiden 
Om de vaardigheden en inzetbaarheid van vrijwilligers te verhogen kan het nodig zijn hen 
opleidingsmogelijkheden te bieden in vorm van cursussen, workshops, informatieavonden etc. 
Cursussen voor vrijwilligers: 
Het aanbieden van cursussen, aan vrijwilligers die hier behoefte aan hebben. Dit wordt steeds 
belangrijker binnen RFC, want we spreken nu ineens over een grote vereniging. Het dames voetbal 
maakt een sprong en het aantal jeugdleden wordt groter. Daarnaast is het voor RFC noodzakelijk om 
professioneler te werk te gaan. Dit betekent dat er mensen met bepaalde kennis nodig zijn binnen 
de vereniging. Als er mensen zich aanbieden als vrijwilliger, hoeven zij die kennis nog niet te 
hebben. Door een cursus te volgen, krijgen vrijwilligers meer kennis met betrekking tot een bepaald 
onderwerp, waardoor ze in staat worden geacht om beter te functioneren binnen de vereniging. Dit 
helpt mee aan de ontwikkeling van de vereniging. Daarnaast wil de vereniging het sportieve niveau 
van de vereniging en het individu verbeteren. Dit betekent dat ze in de jeugd al moeten beginnen 
met goede begeleiding. Dan zijn trainers met papieren zeer welkom. De vrijwilligers kun je op 
verschillende manieren op de hoogte houden van de mogelijke cursussen. Dit kan doormiddel van de 
website, via de commissies en via mondelinge communicatie. Het moet duidelijk zijn voor de 
vrijwilligers welke cursussen er beschikbaar zijn, hoe ze kunnen deelnemen en hoe het financieel is 
geregeld. 
 
Er zijn verschillende soorten cursussen die betrekking kunnen hebben op een vrijwilligers. Dit zijn 
de meest relevante onderwerpen: 
- Trainerscursussen :  de KNVB stelt trainerscursussen ter beschikking, waarin een trainer zich kan 
   ontwikkelen naar een hoger niveau 
- Scheidsrechters cursus : deze cursus voor het juist begeleiden van wedstrijden wordt ook door de 
   KNVB beschikbaar gesteld. 
- EHBO :   Deze cursus is belangrijk voor trainers, leiders, verzorgers en vrijwilligers die bij 
   een ongelukje of calamiteit op een juiste wijze eerste hulp kunnen bieden. 
- Algemeen :   Er bestaan algemene cursussen waarin het begeleiden van kinderen centraal  
   staat. Op deze manier kan een vrijwilliger, maar ook de club zich verder  
   ontwikkelen in ‘sociaal’ gebied. 
- Horeca :   Om een juist beleid binnen de kantine(s) en de keukens van de vereniging te 
   handhaven, maar ook de waarborg voor een drankvergunning en de hygiëne van 
   de kantine(s) en keukens zullen er mensen die bij de kantine beheer betrokken zijn 
   de benodigde diploma’s moeten hebben. 
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Voor het volgen van een cursus zal de vereniging wel een tegenprestatie vragen in de vorm van een 
bepaalde tijdsduur in het doorgeven van de opgedane kennis via betreffende cursus of workshop. 
Voor bijv. de trainerscursussen zal een vaste termijn van 3 jaar staan. Mocht een trainer op kosten van de 
vereniging een (vervolg)cursus volgen maar toch binnen de drie jaar besluiten om te stoppen, zal een 
evenredig deel van de kosten terug gevraagd worden. 
 
Het cursus aanbod zal door de vrijwilligerscommissie centraal verzameld en beheerd moeten 
worden. Deze commissie draagt ook zorg over de communicatie van aansluitende 
cursusmogelijkheden naar alle vrijwilligers toe. Ook is het handig een overzicht te hebben van 
welke cursussen alle vrijwilligers inmiddels al hebben. Zo kunnen ook vrijwilligers benaderd worden 
omtrent andere taken of hun ervaringen delen. 
Het bestand met cursussen moet voor aanvang van het seizoen worden opgesteld. Daarnaast moet 
de informatie het gehele jaar beschikbaar zijn voor de vrijwilligers. Er kan extra aandacht aan 
worden besteed voor en na de competitie of in de winterstop. 
 
Workshops 
Gedurende het seizoen is het ook mogelijk om workshops of thema-avonden te organiseren voor de 
vrijwilligers. Een workshop klinkt niet zo zwaar en vergt minder tijd, maar kan wel bijdragen tot 
verfrissende kijk op bepaalde zaken of aanpak van vrijwilligers. Een workshop kan verschillende 
onderwerpen bieden over verschillende expertise, maar kan ook gezien worden als een welkom 
extraatje voor vrijwilligers en op deze manier ook gekoppeld worden aan de B van Belonen. 
Workshops kunnen georganiseerd en gegeven worden door de vereniging zelf, maar de vereniging 
kan de workshops ook laten uitvoeren door externen. De keuze zal afhankelijk zijn van het 
onderwerp waarover de workshop zal moeten gaan en de expertise die er op dat gebied is binnen de 
vereniging. 
Een workshop is vaak niet tijdsgebonden, of het moet met een bepaald achterliggend doel worden 
georganiseerd. Dit doel moet dan betrekking hebben op een jaargetijde waardoor het van belang is 
dat de workshop op een bepaald moment gehouden moet worden. Dit is dus de uitzondering, en dit 
geeft aan dat in sommige gevallen een workshop wel tijdsgebonden is. Een optie is om een 
workshop te houden aan het begin of eind van het seizoen. Op deze manier is het of een frisse start 
van een nieuwe seizoen, of een mooie afsluiting van het seizoen. 
 
Informatie avonden 
Vanuit de vereniging kunnen er informatieavonden georganiseerd worden voor de vrijwilligers. Op 
deze manier kunnen de vrijwilligers op de hoogte worden gebracht van ontwikkelingen binnen de 
vereniging. De vrijwilligers blijven dan gebonden aan de vereniging en weten wat er speelt. Een 
informatieavond kan ook worden georganiseerd om instructies te geven met betrekking tot een 
bepaalde vrijwilligersfunctie, of wijzigingen van spelregels. Een informatieavond dient echter wel 
leerzaam te zijn, daarom is het van belang dat deze goed wordt voorbereid en dat een aantal 
punten meegenomen worden. De volgende punten zijn belangrijk: 
Doel; Inhoud (onderwerpen en thema’s); Wie spreekt?; Tijd en duur. 
Een informatieavond voor vrijwilligers zal georganiseerd worden door de vrijwilligerscommissie. Zij 
zullen dit doen in samenwerking met de verschillende commissies/afdelingen/coördinatoren. 
Een informatie avond zal in ieder geval moeten plaatsvinden aan het begin van het seizoen. Er kan 
dan informatie verstrekt worden die belangrijk is bij aanvang van het nieuwe seizoen. Daarnaast 
kan een informatieavond georganiseerd worden voor een belangrijke gebeurtenis, of 1 keer in de 2 
maanden om de vrijwilligers op de hoogte te houden van verenigingsactiviteiten. 
 
‘Coach de coach’ 
Dit is het belangrijkste aspect van opleiden. Vrijwilligers moeten bereid zijn elkaar te helpen om 
elkaar naar een hoger plan te tillen. Door elkaar te coachen, te verbeteren en op te leiden, krijgen 
vrijwilligers steeds meer affiniteit met hun rol als vrijwilliger. Dit geldt echter niet alleen voor de 
vrijwilligers maar ook voor het bestuur van de vereniging. Commissies/afdelingen moet elkaar 
opleiden en elkaar controleren, hetzelfde geldt voor de coördinatoren en trainers. RFC moet een 
vereniging worden waarin het opleiden grotendeels onderling gebeurd, een cursus, informatieavond 
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of een andere vorm van informeren kan hier aan bijdragen. Een grote rol hierin zal ook weggelegd 
zijn voor (gediplomeerde) trainers van alle selectieteams, die de overige trainers uit hun 
leeftijdscategorie begeleiden en coachen. Hierdoor wordt er fundamenteel gewerkt aan een 
verbetering van de jeugdopleiding. 
Dit moet gebeuren door iedereen die een vrijwilligers is binnen RFC. De vrijwilligers moeten elkaar 
corrigeren als er iets fout gaat, elkaar helpen indien nodig en mede hierdoor elkaar opleiden. Dit 
moet echter ook gebeuren binnen het bestuur (bestuursleden, commissies, e.d.). Zij moeten elkaar 
ook opleiden. 
 
5. Vrijwilligers “BELONEN” 
Na de B van ‘begeleiden’, komt de B van ‘belonen’. Deze B’s overlappen elkaar, want tijdens het 
begeleiden komt een stukje waardering kijken. Gedurende de begeleiding van vrijwilligers krijgen 
ze wel eens een schouderklopje of iets dergelijks als ze het goed doen. Daarnaast loopt de B van 
‘belonen’ weer over in de volgende B, het ‘behouden’ van mensen. Door ze een blijk van 
waardering of een geschenk te geven, voelen de vrijwilligers zich gewaardeerd en meer verbonden 
met de vereniging. Hierdoor zullen ze zich blijven inzetten en zal de vereniging goed blijven 
draaien. 
 
Vrijwilliger: 
De definitie van een vrijwilliger is dat deze op vrijwillige basis bijdraagt aan het soepel laten lopen 
van een voetbalvereniging RFC . Belangrijk detail bij vrijwilligers is dat iedere vrijwilliger even 
belangrijk is voor de vereniging, ongeacht de taak en/of het aantal uren dat deze vrijwilliger per 
week nodig heeft voor zijn taak. De taken worden namelijk toebedeeld op basis van vaardigheden 
en ervaringen van een vrijwilliger en op basis van de tijd die een vrijwilliger wenst te besteden aan 
zijn taak. Voor het aangaan van een taak als vrijwilliger zal dit ook duidelijk besproken moeten 
worden met de vrijwilliger(s). 
Het belonen van vrijwilligers is een belangrijk punt, want iedere vrijwilliger houdt van een blijk van 
waardering. Mensen kunnen op allerlei verschillende manieren beloond worden, bijvoorbeeld 
doormiddel van geld, een attentie, een receptie of een feestavond. Maar bij vrijwilligers gaat het 
niet om het geld, zij hebben vaak andere motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is belangrijk 
als vereniging om de motieven van de vrijwilligers te weten. Hieronder volgen een paar motieven 
die vrijwilligers binnen een vereniging kunnen hebben: 
 
- Mensen zoeken een leuke en zinvolle tijdsbesteding; 
- Mensen doen vrijwilligerswerk uit maatschappelijke of ideële betrokkenheid; 
- Mensen willen hun talenten en mogelijkheden benutten en/of verder ontplooien; 
- Mensen gebruiken vrijwilligerswerk om hun dag te structureren en/of weer in een arbeidsritme 
  te komen; 
- Mensen willen verantwoordelijkheid dragen en invloed uitoefenen; 
- Mensen zijn op zoek naar sociale contacten; 
- Mensen die zich willen associëren met bepaalde groepen; 
- Mensen die door familie betrokken raken bij de vereniging. 
 
Mensen die hun talenten willen benutten binnen de vereniging, zijn al eerder tevreden met een 
attentie of een compliment. Zo kunnen vrijwilligers op verschillende manieren worden beloond/ 
gewaardeerd. 
 
Vooral is duidelijkheid, communicatie en goed informeren van vrijwilligers belangrijk. Maar ook het 
gevoel om erbij te horen bepaald de betrokkenheid van een vrijwilliger, dus zeker ook aandacht 
geven bij persoonlijke zaken, zeggen vaak meer als geld. Aandacht geven bij ziekte, jubilea, 
feesten maar ook vertrek moeten de betrokkenheid vergroten. 
Minimaal 2 jaarlijks terugkerende data voor een feest/vrijwilligersavond zijn de ideale gelegenheid 
om deze aandacht publiekelijk te geven. De attentie hoeft niet groot te zijn, maar de 
aandachtswaarde bepaald de mate van succes. Periodes als kerst of seizoen afsluiting zijn ideaal om 
zoiets te organiseren. 
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Ook het samenbrengen van vrijwilligers binnen de vereniging is een soort van belonen. Veel 
vrijwilligers binnen de vereniging zien het vrijwilligerswerk als een tijdinvulling van hun leven. Ze 
willen iets doen voor de verenigingsleven en doen het voor de sociale contacten. Binnen de 
vereniging zijn er veel mensen uit de buurt en die leren ze zo goed kennen. Deze vrijwilligers zijn 
op heel gemakkelijke manier te belonen. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat de vrijwilligers 
samenkomen. Het aanbieden van een hapje en een drankje zorgt voor de aanzet tot een ontspannen 
sfeer en een gezellige bijeenkomst. 
 
De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor deze attenties. De vrijwilligerscommissie 
beschikt over alle gegevens van de vrijwilligers. Het is een kleine moeite om een attentie te sturen 
naar een zieke of jarige vrijwilliger. De vrijwilligerscommissie moet kiezen welke attenties ze gaan 
invoeren binnen de vereniging en een budget hiervoor reserveren. 
Ook is de vrijwilligerscommissie verantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten en/of 
vrijwilligersavonden. 
 
Vergoedingen: 
Als vereniging willen wij niet belonen met financiële bijdrages, want het verenigingsleven behoort 
zoals hierboven beschreven, gedragen te worden voor en door vrijwilligers. 
Uitzondering hierop zijn: 
- De leidinggevende van de bar/keuken 
- De leidinggevende van schoonmaak 
- De (gekwalificeerde) trainers van de hoogste eerste elftallen per leeftijdscategorie 
 
De financiële commissie samen met het bestuur zullen de vergoedingen voor deze vrijwilligers 
bepalen en dit met desbetreffende vrijwilliger ook contractueel vastleggen. Voor een vergoeding 
van de selectietrainers is gekozen, omdat de allerbelangrijkste doelstelling van RFC is om te 
investeren in de opleiding en begeleiding van jeugdvoetballers en -voetbalsters en het hoogste team 
dat voor de vereniging uit komt, zodat iedere speler of speelster op het juiste niveau getraind en 
begeleid kan worden gedurende het actieve lidmaatschap binnen onze vereniging. Een gedeelte van 
het lidmaatschapsgeld zal dan ook besteed worden aan de gages van deze trainers. 
 
Onkosten: 
Onkosten die gemaakt moeten worden voor bepaalde taken of materialen zijn in overleg en na 
goedkeuring van het bestuur wel te declareren, of worden in opdracht van het bestuur besteld. 
Dus niet-vooraf goedgekeurde onkosten zijn voor eigen risico van desbetreffende vrijwilliger. 
Denk hierbij aan reiskosten indien iemand wekelijkse inkopen verzorgd, materialen die vrijwilligers 
nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken (gereedschap, administratieve materialen etc.) 
Het dagelijkse bestuur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de financiële uitgaven, waarbij 
de vrijwilligerscommissie een adviserende rol zal dragen. 
 
6. Vrijwilligers “BEHOUDEN” 
De B van ‘behouden’ staat in verbinding met alle voorgaande B’s. Als de eerste drie B’s goed 
uitgewerkt zijn is dit een goede stap om meer vrijwilligers te behouden. Bij de B van ‘behouden’ 
kan er geëvalueerd worden of de vorige B’s goed geïmplementeerd zijn binnen de vereniging. Dit 
gaat via een evaluatie en een tevredenheidsonderzoek. Het binnen halen van nieuwe vrijwilligers 
wordt eenvoudiger indien de bestaande vrijwilligers niet gaan stoppen. 
Wat wilt een vrijwilliger bereiken en wanneer behaald hij dat doel? Zijn de taken en 
werkzaamheden nog uitdagend genoeg? Is de vrijwilliger toe aan een nieuwe stap? (een andere 
functie of extra taken) 
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Het is essentieel dat een vrijwilliger tevreden en gemotiveerd is gedurende het functioneren binnen 
de vereniging. Waar RFC op den duur naar moet gaan kijken is, of RFC de vrijwilligers de 
mogelijkheid geven om te groeien binnen de vereniging. Geeft de vereniging de vrijwilligers de 
mogelijkheid om zichzelf tot een hoger niveau te ontwikkelen? Als hiervoor de mogelijkheid is, zal de 
motivatie van de vrijwilligers groeien. Wat gebeurt er met vrijwilligers die zijn uitgekeken op hun 
functie binnen de vereniging? Gaat de vereniging proberen hen voor dezelfde functie te behouden 
of bieden ze een andere functie aan. Op welke manier kan de vereniging de vrijwilligers bij zich 
houden? Belangrijk aspect is weten wat er speelt bij de vrijwilliger(s). 
Het voeren van evaluatiegesprekken en het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek kunnen hier een 
belangrijke rol spelen. 
 
Evaluatiegesprekken 
De evaluatiegesprekken zullen niet op alle niveaus binnen de vereniging plaats vinden. Deze 
evaluatie gesprekken vinden alleen plaats op kaderniveau. RFC is te groot om met iedereen in 
gesprek te gaan. Dit zal heel veel tijd gaan kosten. Daarom zullen er alleen evaluatiegesprekken 
komen met coördinatoren en leden van de commissies. Zij zitten op de belangrijkere functies 
binnen de vereniging en kunnen alles goed overzien. Dit scheelt veel tijd en zorgt ervoor dat de 
belangrijkste informatie toch naar boven komt. 
De verantwoordelijkheid van deze gesprekken ligt bij de vrijwilligerscommissie. De 
vrijwilligerscommissie moet ervoor zorgen dat de evaluatiegesprekken gevoerd worden. Daarnaast 
krijgt de vrijwilligerscommissie de beschikking over alle resultaten en kunnen zij de resultaten 
bundelen. Zo kan er in één oogopslag gezien worden waar de problemen binnen RFC zich bevinden. 
Er kunnen problemen naar voren komen die betrekking hebben op de gehele vereniging. Deze 
worden dan opgelost door het dagelijks bestuur. Kleinere problemen kunnen binnen de commissies/ 
afdelingen zelf worden opgelost. 
 
Tevredenheidonderzoek (zie bijlage) 
Tevredenheidonderzoeken vinden plaats binnen het uitvoerende gedeelte van de vereniging. Onder 
de vele vrijwilligers die het goed voor hebben met de vereniging. Wanneer er met iedere vrijwilliger 
apart een gesprek gevoerd wordt neemt dit veel tijd in beslag. Daarom is het verstandig om onder 
deze vrijwilligers een enquête uit te zetten. Met deze enquête kan de tevredenheid gemeten 
worden onder de vrijwilligers. Hieruit kunnen belangrijke zaken worden opgemaakt, die kunnen 
leiden tot acties voor bepaalde commissies/afdelingen en/of het bestuur. 
Deze enquêtes zullen worden opgesteld door de vrijwilligerscommissie. De vrijwilligerscommissie is 
ook verantwoordelijk voor de respons op de enquête. Deze kan worden verspreid in samenwerking 
met de website beheerder of via een andere manier. 
De gesprekken en het uitzetten van het tevredenheidonderzoek kunnen het beste plaatsvinden rond 
de winterstop en het einde van de competitie. Rond de winterstop kan dit, omdat de 
verbeterpunten dan meteen kunnen worden toegepast. Daarnaast kan dit aan het einde van het 
seizoen zodat alles geëvalueerd kan worden, en dit weer meegenomen kan worden naar het nieuwe 
seizoen. 
 
7. Beëindigen 
De vijfde B staat voor ‘beëindigen’. Dit hoeft echter niet als negatief gezien te worden. Het gaat 
erom hoe om te gaan met een vrijwilliger die zijn vrijwilligerswerk wilt beëindigen. Beëindigen 
wordt vaak geassocieerd met negatief, maar het hangt ervan af waarom iemand zijn/haar taken 
erbij neer legt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vrijwilliger zijn taak niet meer kan combineren 
met het werk dat hij/zij doet. Het kan echter ook zo zijn dat er iets gebeurd is in de privé sfeer van 
een vrijwilliger of dat zijn/haar kinderen stoppen of een andere richting op gaan. Helaas kun je hier 
als vereniging niet veel tegen doen. De vereniging kan het eigenlijk alleen maar accepteren. Het 
kan echter ook andere redenen hebben, zoals: te weinig uitdaging in het vrijwilligerswerk; de 
sfeer binnen de vereniging niet aangenaam vinden; het vrijwilligerswerk is te moeilijk. 
Voor voetbalvereniging RFC is het dus van belang om te weten wat de exacte reden is dat een 
vrijwilliger stopt met zijn taken. Door dit te achterhalen, kan het eventuele vertrek van een andere 
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vrijwilliger in het vervolg voorkomen worden. Het kan namelijk voorkomen dat andere vrijwilligers 
stoppen om dezelfde reden of elkaar meenemen in negatieve ervaringen. 
Wanneer een vrijwilliger stopt met zijn of haar werkzaamheden, zal er een gesprek gevoerd moeten 
worden. Dit gesprek zal een officieel gesprek zijn, en niet een die gevoerd wordt langs de zijlijn 
van het voetbalveld. Tijdens dit gesprek zal er echt op de reden van het vertrek worden in gegaan. 
Dit wordt tevens alleen gedaan bij redenen waar de vereniging RFC zelf wat aan kan doen. 
 
Verstandig is het om iemand binnen de vereniging hiervoor aan te stellen, zodat de gesprekken met 
de vrijwilligers plaats kunnen vinden. Binnen bijna iedere vereniging is er iemand aanwezig die gaat 
over de ledenadministratie of de algemene zaken. Zo een persoon kan de verantwoordelijkheid over 
de exitgesprekken dan op zich nemen. Het gaat hierbij dus alleen om gesprekken als mensen willen 
stoppen met het vrijwilligerswerk. Dit zijn waarschijnlijk maar een aantal gevallen per seizoen en 
hoeft dus op zich geen grote taak te zijn. Deze taak dient gecoördineerd en/ of uitgevoerd te 
worden door de vrijwilligerscommissie. 
 
De feedback die een vrijwilliger geeft, dient te worden verwerkt. Het kan namelijk zijn dat een 
andere vrijwilliger met hetzelfde probleem loopt. Door te weten waarom een vrijwilliger stopt, kan 
het probleem verholpen worden. Dit is echter alleen het geval als het probleem binnen het bereik 
van de vereniging ligt. Streeft een vrijwilliger een hoger doel na wat niet haalbaar is binnen RFC 
dan is het niet mogelijk om dit op te lossen. Het probleem dat opgelost kan worden, dient te 
worden opgelost door de desbetreffende commissie waar de vrijwilliger onder viel. Vallen de 
problemen buiten een commissie/afdeling om, dan moet er gekeken worden waaraan dit probleem 
dan ligt. 
 
Er zal door vereniging RFC nagedacht moeten worden over de manier van afscheid nemen van de 
desbetreffende vrijwilliger. Het is namelijk erg belangrijk hoe de vrijwilliger later terug kijkt op de 
periode bij de vereniging. Het is niet te realiseren om voor iedere vrijwilliger een borrel te 
organiseren, maar er kan wel gedacht worden aan een klein aandenken. Dit zodat de vrijwilliger 
een goed gevoel overhoudt aan de tijd bij vereniging RFC en later eventueel kan terugkeren in een 
actieve of adviserende rol. Ook kan het ervoor zorgen dat hij/zij andere potentiële vrijwilligers 
enthousiasmeert voor het vrijwilligerswerk bij RFC. 
 
Het aanstellen van een persoon die zal gaan over de exitgesprekken: 
De exitgesprekken kunnen worden gedaan door een persoon die binnen de vereniging een functie 
bekleed binnen de ledenadministratie. Het kan echter ook een onderdeel worden van de 
vrijwilligerscommissie. Deze personen zullen met de desbetreffende vrijwilliger die wil stoppen met 
zijn of haar werkzaamheden een gesprek aan gaan om meer te weten te komen over de keuze die 
gemaakt is. Eventueel kunnen hier weer leerdoelen uit elkaar worden voor de toekomst door de 
vereniging. 
 
Voor vereniging RFC is het belangrijk dat ze beslissen met wie ze deze exitgesprekken gaan voeren. 
Ze hebben op den duur zoveel vrijwilligers rondlopen, dat er daardoor keuzes gemaakt moeten 
worden. Het is voor vereniging RFC het beste om deze gesprekken alleen te voeren op kaderniveau. 
Dit houdt in dat er exitgesprekken gevoerd gaan worden met de coördinatoren en de vrijwilligers 
binnen de commissies/afdelingen. Dit is het sturende orgaan binnen de vereniging. Als er op het 
uitvoerende niveau bepaalde zaken verkeerd gaan dient dit te worden opgevangen door de 
commissies/afdelingen en door de coördinatoren. 
 
De exit-gesprekken dienen plaats te vinden om het moment dat een vrijwilligers aangeeft dat hij 
ermee stopt. Dit is waarschijnlijk aan het einde van het seizoen. Hierdoor kan de vereniging werken 
aan de redenen van het beëindigen van de werkzaamheden van de vrijwilligers. Het is ook het beste 
als de vereniging kort na het bericht van de vrijwilliger om te stoppen een exitgesprek plaats gaat 
vinden. Dit moet niet verwateren. 
 
8. IMPLEMENTATIE / ORGANISATIE 
Dit onderdeel zal een beeld schetsen van hoe het vrijwilligersbeleid aan de hand van de 5 B’s 
geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie. Dit hoofdstuk zal niet ingaan op de 
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implementatie van de 5 B’s, dit is in de voorgaande hoofdstukken al aan bod gekomen. Het gaat 
vooral over de inrichting van de vrijwilligerscommissie (onder 1 is dit naar voren gekomen), en hoe 
te communiceren. Hiervoor zijn een aantal punten belangrijk zoals de communicatie binnen de 
vereniging. Zoals eerder al vermeld is het aan te raden om hiervoor een vrijwilligerscommissie in te 
richten die onder de afdeling ‘algemene zaken’ in de organisatie. Een vrijwilligerscommissie draagt 
zorg voor de vrijwilligers van de vereniging. De vrijwilligers zijn immers een van belangrijkste 
betrokkenen van een vereniging en zorgen voor bestaansrecht van een vereniging. Door een 
commissie op te zetten die zich specifiek richt op de vrijwilligers en zorgt dat vrijwilligers binnen 
de vereniging goed functioneren in een aangename omgeving kan bestaansrecht gewaarborgd 
worden. 
 
De vrijwilligerscommissie zal moeten bestaan uit de volgende personen: 
- Een persoon die een vrijwilligersbestand opzet, en bijhoudt; 
- Een persoon die kennis/achtergrond heeft met betrekking tot de juridische aspecten; 
- Een persoon die evaluatiegesprekken af gaat nemen; 
- Een persoon die alles coördineert. 
 
Deze personen kunnen het vrijwilligersbeleid vorm gaan geven en implementeren binnen de 
vereniging. Dit zal echter moeten gebeuren in samenwerking met meerdere prominentere mensen 
binnen de vereniging. Wie gaat het budget voor de vrijwilligerscommissie samenstellen en bewaken? 
Wie is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de vereniging en wie is uiteindelijk het 
gezicht en voortrekker van de vrijwilligers? Dit zijn mensen zoals de bestuursleden van RFC Op deze 
manier wordt het vrijwilligersbeleid breed gedragen binnen RFC. 
 
Ook de communicatie is een belangrijk aspect.  
Hoe wordt het vrijwilligersbeleidsplan geïmplementeerd binnen de vereniging?  
Dit kan door middel van het introduceren van het plan via de website, een informatiebrochure of door 
middel van het inlassen van een speciale vergadering waarin het vrijwilligersbeleidsplan geïntroduceerd 
wordt.  
Deze vergadering zorgt er dan voor dat iedereen op de hoogte is van het vrijwilligersbeleidsplan. Het is 
gewenst dat er veel leden bij deze vergadering aanwezig zijn, zodat het vrijwilligersbeleidsplan ook breed 
gedragen kan worden binnen de vereniging. 
 
In de vergadering zullen de volgende punten terugkomen:  
- Introductie van het vrijwilligersbeleidsplan;  
- Activiteiten die ondernomen moet worden; 
- Inrichting van de vrijwilligerscommissie;  
- Samenvatting. 
 
Op deze manier is het mogelijk om het plan te introduceren en er tegelijkertijd erachter te komen 
of iedereen achter het plan staat. Daarnaast is het verstandig om dit op de eerstvolgende algemene 
ledenvergadering terug te laten komen, zodat mensen voorbereid zijn op wat gaat komen. 
 
 
 
BIJLAGEN 
 
BIJLAGE 1:  organogram RFC 
 
BIJLAGE 2: Takenboek 
Volgt zsm 
 
BIJLAGE 3: Vrijwilligers tevredenheid Onderzoek 
Volgt zsm 
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ORGANOGRAM RFC 

 

Uitgangspunten zijn: 

 

- afgebakende taak- of zorggebieden 

 

- elk taak- of zorggebied valt onder verantwoordelijkheid van één bestuurslid 

 

- in een taak- of zorggebied zijn één of meer een commissies actief met het verantwoordelijk bestuurslid als voorzitter; 

 

- binnen een zorggebied / commissie kunnen coördinatoren met een specifieke taak belast zijn 

 

- in elk taak- zorggebied wordt gewerkt op basis van een beleidsplan 

 

-  elk taak- zorggebied stelt een begroting op en werkt met een eigen budget 
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Taak- of zorggebieden: bestuursfunctie:    commissies 

normen & waarden  voorzitter     normen & waarden / representatie 

secretariaat    secretaris     ledenadministratie / ondersteunend naar andere taakgebieden 

          (ledenwerving & -behoud) 

financiën   penningmeester  financiële commissie 

        loterijen & acties 

        sponsorzaken ڌ˃˃˃ sponsorcommissie 

        kantinebeheer ڌ˃˃˃ kantinecommissie 

voetbalzaken bestuurslid voetbalzaken   seniorenvoetbal    coördinator zaterdag / zondag 

              leiders , trainers selectieteams 

       voetbalzaken jeugd  coördinatoren junioren / pupillen 

      (jeugdbestuur)  technisch jeugdcoördinator 

        

      wedstrijdzaken  

        wedstrijdsecretaris ˃˃ scheidsrechterzaken 

        wedstrijdzaken senioren  coördinator za / zo 

                  wedstrijdzaken jeugd 

accommodatie- &  materiaalbeheer         onderhoudscommissie  velden / gebouwen/ 

bestuurslid a & m             materiaalbeheer                                                                                                                                                         

vrijwilligers & nevenactiviteiten  

bestuurslid v & n    vrijwilligersbeleid  >>>    commissie vrijwilligersbeleid 

      nevenactiviteiten  ڌ˃˃˃ commissie activiteiten jeugd /

           jeugdkampcommissie 

          >>> commissie seniorenactiviteiten 

PR & Communicatie bestuurslid PR & communicatie  clubblad / nieuwsbrief ; website, (ledenwerving en behoud 
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Commissie vrijwilligersbeleid 
  
 

Activiteitencommissie 
 
plant en organiseert, 
eenmalige of terugkerende 
activiteiten niet zijnde 
voetbalwedstrijden en - 
trainingen 
onderscheid jeugd en 
senioren 
 
 

'vaste' vrijwilligers 
 
coördineren / verzorgen 
wedstrijdsecretariaat, bar/ 
keuken, schoonmaak, 
onderhoud accommodaties 
jeugdleider / jeugdtrainer 
 

vrijwilligers 
'clubplicht' (leden/ 
ouders/verzorgers) 
worden ingeroosterd om 
losse taken uit te voeren 
 

Vrijwilligerscoördinator 
 
 
 


