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Algemeen kader vrijwilligersbeleid 
 
 
 
 
 
De rol van vrijwilligers binnen de vereniging is groot. Er dient daarom duidelijkheid te zijn ten aanzien 
van alle aspecten die met de inzet van vrijwilligers te maken hebben. Dit krijgt vorm en wordt 
vastgelegd in het ‘vrijwilligersbeleid’. 
In dit vrijwilligersbeleid is in ieder geval het volgende opgenomen: 
 
 
 

Uitgangspunt voor beleid 

1. Voor de vereniging JEKA is het van groot belang dat leden en ouders jaarlijks een actieve 
bijdrage leveren aan de vereniging als vrijwilliger. Het verrichten van vrijwilligersactiviteiten 
is niet een verplichting, doch een bijdrage die de vereniging van de leden (of hun 
vertegenwoordigers) verwacht. 

2. Jaarlijks verzoekt JEKA aan het begin van het seizoen aan de leden/ouders aan de hand van 
een lijst van mogelijkheden om aan te geven welke taak men in het komende jaar (als 
vrijwilliger) wil uitvoeren. 

3. Voor iedere taak die een vrijwilliger uitvoert is een duidelijke ‘opdracht’ beschreven, waarin 
tevens de bevoegdheden en grenzen van de taak zijn vastgelegd. 

4. Tevens is beschreven aan welke criteria de uitvoering van de taak moet voldoen, welke 
resultaten er moeten worden bereikt, en welke maatregelen worden genomen als het 
functioneren niet naar tevredenheid is. 

5. Conform de wens van de leden wordt de vrijwilliger aangesproken op de bereikte resultaten 
en kan deze indien nodig van de taak worden ontheven.  

6. Een vrijwilliger is verantwoording verschuldigd aan de functionaris binnen wiens 
verantwoordelijkheidsgebied de betreffende taak valt of wordt uitgevoerd. Deze functionaris 
wordt bij de opdrachtbeschrijving vermeld.  

7. Onder verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscoördinator worden de vrijwilligerstaken aan 
potentiële vrijwilligers toegekend. Daarbij wordt nadrukkelijk gelet op de vereiste 
competenties voor een taak en of de vrijwilliger hieraan voldoet. 

8. Vrijwilligers die voor JEKA actief worden dienen bij aanvang een VOG-verklaring te 
overleggen. Deze kan via de vereniging kosteloos worden aangevraagd. 

9. Er vindt evaluatie plaats van de wijze waarop de vrijwilliger de toegewezen taak uitvoert. Dit 
vindt plaats aan de hand van het evaluatieformulier vrijwilligers. 

10. De vergoeding voor vrijwilligerswerk beperkt zich tot maximaal de vergoeding van gemaakte 
kosten. 

11. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet 

wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt 

laat weleens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk! 

 
 


