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

www.rfc2017.nl > vrijwilligers > beleidsplan vrijwilligersbeleid 
 

Beste (jeugd)leden en ouders / verzorgers van jeugdleden, 

RFC wil een vereniging worden die gedragen wordt door haar leden. Eén van de pijlers 
waarop we onze nieuwe vereniging RFC willen bouwen is dan ook een vrijwilligersbeleid 
waarbij alle leden en/of hun ouders/verzorgers elk seizoen een vrijwillige bijdrage leveren 
aan de organisatie van onze club. 
 
We willen daarmee een moderne vereniging worden 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 géén 
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 om met je elftal te trainen, wedstrijden te spelen, begeleid te  

    worden en gebruik te maken van de noodzakelijke faciliteiten; maar……. 

✓ als TEGENPRESTATIE vragen we je om een bijdrage te leveren aan de organisatie van  

    onze club 
 
Alleen SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat iedereen onbezorgd kan voetballen bij RFC, 
dat de kantine bij alle activiteiten geopend is, dat de accommodatie netjes onderhouden 
wordt, dat er leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden, dat er steeds voldoende 
scheidsrechters zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. 
 
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 
leveren daarmee al een hele belangrijke bijdrage aan de organisatie binnen RFC. 
Er zijn echter ook nog heel veel leden en ouders/verzorgers van jeugdleden die zich nog niet 
inzetten, maar die wel een onmisbare bijdrage kunnen leveren. 
 
Wat houdt het vrijwilligersbeleid precies in? 
Wij verwachten dat elk actief spelend lid of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) zich elk 
seizoen tenminste 8 uur voor RFC gaat inzetten. Dat kan op heel veel manieren (zie het 
document ‘vrijwilligerstaken RFC’ op onze website).  
We hanteren daarvoor een puntensysteem waarbij elke inzet van minimaal 1 uur één punt 
oplevert. Met 8 punten heb je dus voldaan aan je vrijwillige bijdrage. De meeste taken 
omvatten een tijdspanne van 4 uren, waarmee je dus 4 punten verdient, taken van 2 uur 
leveren 2 punten op, enzovoort.  
Verderop lees je hoe je je kunt registreren als vrijwilliger en je kunt aanmelden voor 
vrijwilligerstaken (Stappenplan ‘registreren als vrijwilliger’). 
 
Let op: 
Zoals eerder vermeld zijn er al veel leden die al een actieve rol binnen RFC spelen als 
(jeugd)leider / jeugdtrainer of als lid van een van de commissies / werkgroepen. Zij leveren 
daarmee al een meer dan voldoende bijdrage aan de organisatie. Zij hoeven zich niet meer 
in te schrijven voor andere vrijwilligerstaken, maar we verzoeken hen wel om zich via de 
website als vrijwilliger te registreren. 
 
lees a.u.b. verder op volgende pagina 

http://www.rfc2017.nl/


Jong geleerd = oud gedaan 
Wij willen dit bij RFC graag waarmaken en vinden dat óók onze jeugd zich kan inzetten voor 
de club door bijvoorbeeld mee te helpen bij de organisatie van activiteiten, met het hele team 
mee te doen aan een doedag of speciale acties óf 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 verwachten we dat ouders/verzorgers de vrijwilligerstaken 
voor hun kind(eren) overnemen. 
 
Het rijden naar uitwedstrijden en het af en toe wassen van de clubkleding valt hier NIET 
onder. Dit wordt per team geregeld via de leiders. 
 
Druk/geen tijd? 
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, verwachten  we 
een vrijwilligersbijdrage van € 80. Deze bijdrage wordt aan het eind van het seizoen via een 
automatische incasso geïnd door onze penningmeester.  
 
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. 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 zullen ten goede komen aan de jeugd. 
 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een lid of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) ontheven 
worden van de vrijwilligerstaken. Hierover kunt u dan contact opnemen met de 
vrijwilligerscoördinator: vrijwilligerscoordinator@rfc2017.nl  
 
Het bestuur wil zo weinig mogelijk vrijwilligersbijdragen innen. Wij zien uw bijdrage 
aan onze club RFC liever ingevuld worden door uw inzet voor een of meer van de 
vrijwilligerstaken. 
 
!! 
Het beleidsplan ‘vrijwilligersbeleid’ is als onderdeel van het fusievoorstel tijdens de algemene 
ledenvergaderingen van vv Good Luck en sv Veerse Boys op 20 april 2017 goedgekeurd. 
Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van RFC, op 12 oktober 2017, is het 
beleidsplan nogmaals uitgebreid toegelicht en goedgekeurd door de leden. 
 

 

lees verder voor: 

 

“Stappenplan registreren en inschrijven voor vrijwilligerstaken”. 
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Stappenplan 

Registreren als vrijwilliger RFC en inschrijven voor taken: 
 

1. Ga naar www.rfc2017.nl  

2. Klik linksboven op MENU, 

3. klik daarna op VRIJWILLIGER en  

4. vervolgens op REGISTREREN ALS VRIJWILLIGER. 

5. klik in het nieuwe scherm op de groene knop REGISTREREN. 

6. Vul in het nieuwe scherm het bij RFC bekende e-mailadres in,   

 bedenk een wachtwoord en vul ook de overige items a.u.b. in. 

 Vul bij “Nickname” gewoon je voor- en achternaam in. 

7. Klik na het invullen op de groene knop REGISTREER. 

8. Je ontvangt daarna een e-mail; volg de instructies in de e-mail op. 

9. Herhaal daarna stap 1 – 2 en 3 en klik daarna op INLOGGEN. 

10 Log in met je opgegeven e-mailadres en wachtwoord. 

11. Vul daarna de ontbrekende gegevens aan en vink “e--mail  

 notificaties ontvangen” a.u.b. aan. 

12.  Belangrijk: Vul onderaan bij FAMILIE INSTELLINGEN a.u.b  

 de namen in van alle gezinsleden die lid zijn van RFC. 

13. Klik tenslotte op de groene knop WIJZIGEN. 

Nu ben je klaar voor inschrijving voor vrijwilligerstaken. 

Herhaal daarvoor stap 1 t/m 3 en klik daarna op VRIJWILLIGERSPLANNING. 

Zoek een dag en vrijwilligerstaak in de planning.  

(Als je op “type taak” klikt zie je alle beschikbare taken; voor sommige taken ( bijv. 

(ass)scheidsrechter) kun je niet inschrijven via de planning; stuur daarvoor een mail 

naar vrijwilligerscoördinator@rfc2017.nl) 

Klik op de taak waarvoor je wilt inschrijven   

Klik in het deelscherm daarna eerst op  AANMELDEN en daarna op VENSTER 

SLUITEN. 

Je ontvangt daarna binnen 24 uur een e-mail met de bevestiging van je aanmelding. 

Twee dagen van tevoren ontvang je ook nog een herinnering. 

Je kunt je ook afmelden voor een taak; ga daarvoor in de planning naar de 

aangemelde taak, klik erop en klik vervolgens op “zoekt vervanging”.  

 Lukt het toch niet of heb je nadere vragen, neem dan contact op met   

   vrijwilligerscoördinator@rfc2017.nl  

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

