
Toelichting bij ‘vrijwilligerstaken’ RFC 
Voor het complete beleidsplan “Vrijwilligersbeleid RFC” verwijzen we je graag naar onze website 

www.rfc2017.nl > vrijwilligers 
 

Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden, 

Eén van de pijlers waarop we onze nieuwe vereniging RFC willen bouwen is een 
vrijwilligersbeleid waarbij alle leden e/o hun ouders / verzorgers elk seizoen een vrijwillige 
bijdrage leveren binnen de organisatie van onze club. 
 
We willen een moderne vereniging zijn waar het sportieve en sociaal-maatschappelijke 
samengaan, waar het gezamenlijke 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 het RECHT op met je elftal te trainen, wedstrijden te spelen, goed begeleid te  

    worden en gebruik te maken van bepaalde faciliteiten; maar……. 

✓ je hebt ook de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van onze club 

 
Het lidmaatschap is dus niet vrijblijvend. Dat klinkt principieel en streng. En dat is 
het ook! Als (aspirant-)leden, dan wel hun ouders/verzorgers, zich niet aan deze 
principes willen conformeren, kunnen zij helaas geen lid worden van RFC ! 
 
Gelukkig zijn er al vele vrijwilligers die zich inzetten voor RFC als bestuurder, jeugdleider, 
trainer, commissielid, scheidsrechter of bij het onderhoud van onze accommodatie. Zij 
voldoen daarmee al ruimschoots aan de vrijwilligersplicht en onderstaande geldt dus niet 
voor hen.  
Er zijn echter ook nog heel veel leden en ouders / verzorgers die zich nog niet inzetten, maar 
die toch ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren. 
 
Wat houdt de vrijwilligersplicht precies in? 
Wij verwachten dat elk actief spelend lid of zijn / haar ouder(s) / verzorger(s) zich 
komend seizoen tenminste 8 uur voor RFC gaat inzetten. Dat kan op heel veel manieren 
(zie bijgevoegd formulier vrijwilligerstaken RFC). We gaan daarvoor een puntensysteem 
hanteren en bijhouden, waarbij elke inzet van minimaal 1 uur één punt oplevert. Met 8 
punten heb je dus voldoen aan je clubplicht. De meeste taken omvatten een tijdspanne van 4 
uren, waarmee je dus 4 punten verdient, taken van 2 uur leveren 2 punten op, enz.  
 
Let op: 
Zoals eerder vermeld vallen leden die al een actieve rol binnen RFC spelen als (jeugd)leider 
/ jeugdtrainer of als lid van een van de commissies / werkgroepen buiten deze 
vrijwilligersplicht.. Wij verzoeken hen wel hun taakt / functie via een mailtje te bevestigen aan 
vrijwilligersadministratie@rfc2017.nl  
 
Jong geleerd =oud gedaan 
Wij willen dit bij RFC graag waarmaken en vinden dat ook onze jeugd zich kan inzetten voor 
de club door bijvoorbeeld het verkopen van loten (Grote Club Actie), mee te helpen bij de 
organisatie van activiteiten of als jeugdscheidsrechter. Dit geldt zeker voor alle jeugd van 15 
jaar en ouder. Jeugdleden onder de 18 jaar kunnen niet ingezet worden voor bardiensten. 
Voor de jeugd onder 15 kunnen ouders /  verzorgers vrijwilligerstaken voor hun kind(eren) 
overnemen.  
Het rijden naar uitwedstrijden en het af en toe wassen van de clubkleding valt hier NIET 
onder. 

http://www.rfc2017.nl/
mailto:vrijwilligersadministratie@rfc2017.nl


 
Het formulier vrijwilligerstaken en de vrijwilligersadministratie. 

Voordat je je kunt inschrijven voor een vrijwilligerstaak, moet je eerst inloggen op onze 

website www.rfc2017.nl met je e-mailadres en wachtwoord. Daarna vind je onder 

VRIJWILLIGER (zie menu bovenzijde) de lijst met vrijwilligerstaken waarvoor je je kunt 

inschrijven. Bij die taken staat ook het aantal uren van de taak (= aantal te verdienen punten) 

aangegeven. 

Op de website komt ook een rooster waarop je kunt zien wanneer je bent ingepland en je 

krijgt één of twee dagen van tevoren een mailtje ter herinnering aan je ingeplande taak. 

Uiteraard gaan we heel nauwkeurig bijhouden wie wanneer zijn vrijwilligerstaken heeft 

uitgevoerd. We hopen dit ook voor iedereen zichtbaar te kunnen maken op onze website. 

Natuurlijk kan het voorkomen dat je door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte kind) niet 

aan een opgegeven taak kunt voldoen. Meld dit dan bij de vrijwilligersadministratie en zorg 

zelf voor een vervanger! 

Taken die op het laatste moment komen te vervallen (bijv. door afgelasting) hoeven niet te 

worden ingehaald. Als een wedstrijdprogramma al één of enkele dagen van tevoren wordt 

afgelast, wordt de vrijwilligerstaak op de vervangende wedstrijddag opnieuw ingepland. 

Het bestuur beseft dat veel mensen het druk hebben met hun werk en / of gezin, maar ook 
met een drukke agenda moet het mogelijk zijn om over een heel seizoen minimaal 8 uur vrij 
te maken voor de club waar je zelf of je kind voetbalt; is het niet in het weekend dan 
doordeweeks, is het niet overdag dan in de avonduren. 
 
Van leden en ouders / verzorgers die niet aan de vrijwilligersplicht voldoen eisen we een 
vrijwilligersbijdrage van € 80. Deze bijdrage wordt aan het eind van het seizoen via een 
automatische incasso geïnd. 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. Bij een gezin met meerdere leden is 
de vrijwilligersbijdrage maximaal € 120. 
 
De geïnde vrijwilligersbijdragen zullen worden ingezet voor het inhuren van betaalde 
krachten voor vrijwilligerstaken en /of ten goede komen aan de jeugd. 
 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een lid of zijn / haar ouder(s) / verzorger(s) ontheven 
worden van de vrijwilligersplicht. Hierover kunt u dan contact opnemen met de 
vrijwilligerscoördinator: vrijwilligerscoordinator@rfc2017.nl  
 
Het bestuur streeft echter naar het innen van zo weinig mogelijk vrijwilligersbijdragen. Wij 
zien uw bijdrage aan onze club RFC liever ingevuld worden door uw inzet voor een of meer 
van de vrijwilligerstaken. 
 

Zie ook “Taakomschrijvingen” 
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