
Taken bestuurslid Vrijwilligers Zaken RKSV Schijndel/DE WIT 

 

Beleidsmatig 

• Draagt bij aan de ontwikkeling, bewaking en uitvoering van het algehele beleid in lijn met de 
missie en visie van de vereniging. 

• Ontwikkelt, bewaakt en geeft uitvoering aan het beleid binnen Vrijwilligers Zaken in lijn met 
de missie en visie.  

 

Operationeel beleidsmatig 

• Is verantwoordelijk voor en bewaakt het budget Vrijwilligers Zaken, zoals vastgesteld in de 
meerjarenbegroting van de vereniging. 

• Is verantwoordelijk voor ‘het vinden, binden en boeien’ van vrijwilligers; dit in verbinding 
met alle overige afdelingen binnen de vereniging. 

 

Uitvoerend  

• Is de verbindende factor tussen alle afdelingen wat betreft het ‘vinden, binden en boeien’ en 
tevreden houden van vrijwilligers. 

• Coördineert en/of initieert alle acties die voortkomen uit het beleid Vrijwilligers Zaken. Denk 
aan: 

o Inventariseren van potentiële vrijwilligers, o.a. via een vragenlijst voor ouders en 
(oriënterende) gesprekken die hieruit voortkomen. 

o Kennismakingsgesprek (o.a. informatie over de vereniging, wie is waar voor 
verantwoordelijk). 

o Positief Sportklimaat, zoals aanvraag VOG. 
o Het initiëren van cursussen/opleidingen in samenspraak met de verschillende 

afdelingen. 
o Exit-gesprek en bedankje. 

• Beheert het totale bestand aan vrijwilligers. 

• Initieert in overleg met de diverse afdelingen een taak-en functieomschrijving voor elke 
vrijwilligerstaak (o.a. beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en communicatie). 

• Helpt mee bij het vervullen van alle vacatures binnen de vereniging. 

• Overlegt met de commissie vrijwilligers zaken; een keer per maand. 

• Zorgt voor een up to date kalender van vrijwilligersactiviteiten. 

• Organiseert jaarlijks minimaal één activiteit om de vrijwilligers te bedanken (bijvoorbeeld de 
vrijwilligersavond of vergelijkbare activiteit). 

• Draagt zorg voor het jaarlijkse kerstpresentje. 

• Lid hoofdbestuur (maandelijks vergadering). 
o Uitvoering geven aan acties die voortkomen uit de vergadering. 

• Onderhoud contact met externe instanties, zoals het Elde College i.v.m. de maatschappelijke 
stages, Project Anders werken van de gemeente Meierijstad. 

 

Periodiek 

• Bijdrage jaarverslag (Vrijwilligers Zaken) 
 

Verantwoording 

• Aan hoofdbestuur 

• Aan Algemene Ledenvergadering (ALV) 


