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Doel van de functie : 

 
De Vrijwilligerscoördinator is mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van de 
vereniging en verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in het bijzonder. 

 

Aanspreekpunten / Contacten : 

 
Intern 

• Medebestuursleden; 

• Commissie Veldvoetbal; 

• Coördinatoren; 

• Alle vrijwilligers. 
 
Extern 

• Platform Vrijwilligerscentrale  
 

 

Taken :  

 
De Vrijwilligerscoördinator Inventariseert de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal 
vrijwilligers en de diverse werkzaamheden (knelpuntenanalyse): 
 
Algemeen: 

� Draagt zorg voor een inventarisatie van de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de 
vereniging. Is initiatiefnemer in het realiseren van de invulling ervan; 

� Maakt een transparante opzet voor taak- en functieomschrijvingen voor alle functies/taken 
die binnen de vereniging worden ingevuld;  

� Taakomschrijvingen/ werkzaamheden/werktijden/werkomstandigheden. 
� Interne communicatie/inspraak/medezeggenschap vrijwilligers. 
� Onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding/verzekeringen; 
� Stimuleert het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken. 

Binnenhalen: 
� Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers; 
� Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen voor vrijwilligers functies 

aan te trekken; 
� Inventariseert de wensen behoeften en motieven van de verschillende vrijwilligers; 
� Voert intake gesprekken met nieuwe leden; 
� Zorgt voor actuele vacaturelijst op site en publicatiebord; 
� Houdt een leden/vrijwilligers kaart bij. 

Begeleiden: 
� Coördineert het plaatsen en herplaatsen van vrijwilligers en draagt zorg voor de introductie 

van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie, taken en werkzaamheden. 
� Verzorgt de begeleiding van de vrijwilligers door het organiseren van diverse 

overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten. 
Behouden: 

� Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met de 
wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers. Juiste man op juiste plaats! 

� Zet zich in voor de positie van de vrijwilligers en stimuleert maatregelen om hem te 
betrekken bij het verenigingsbeleid; 

� Houdt voortgangsgesprekken met sleutelfunctionarissen; 
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�  Inventariseert de behoefte aan het vergroten van deskundigheid van vrijwilligers; 
� Treft maatregelen voor interne en externe scholingsmogelijkheden van vrijwilligers. 

Belonen: 
� Stimuleert maatregelen, die erop zijn gericht, waardering voor de inzet, van de vele 

vrijwilligers te bevorderen (waarderingsbeleid). 
Beëindigen: 

� Bewaakt de opzegtermijn/overdracht van takeninformatie/materialen; 
� Voert outtake gesprek met de betreffende vrijwilliger; 
� Levert –indien gewenst- een getuigschrift op. 

 

 

Kennis / Vaardigheden :  

 
� Verbindende/motiverende kwaliteiten; 
� Pragmatisch en flexibel; 
� Goede Communicatieve eigenschappen; 
� Organisatorisch inzicht. 

 

 

Overige aandachtspunten :  

 

• De vrijwilligerscoördinator vertegenwoordigt, in een roulatieschema met de overige 
bestuursleden, DEM 1 bij thuis- en uitwedstrijden.  

 

 


