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Voorwoord 
Geachte lezer, voor u ligt het Vrijwilligersbeleidsplan “Oog voor vrijwilligers” van 

Sportclub Silvolde. Vrijwilligers zijn het meest waardevolle bezit van onze vereniging. 

Het plan bouwt voort op eerdere plannen en beoogt een verdere professionalisering van 

ons vrijwilligersbeleid om het voetbalplezier bij Sportclub Silvolde voor komende 

generaties te kunnen borgen. 

Onze samenleving is voortdurend in beweging, met steeds meer en sneller optredende 

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld individualisering, globalisering en verzakelijking. 

Tevens hebben we in toenemende mate te maken met vergrijzing, etnische diversiteit, 

verduurzaming, informatisering en polarisering. Recent hebben we allemaal de 

ingrijpende gevolgen van het uitbreken van een pandemie gezien, die wellicht onze 

samenleving naar een nieuw normaal beweegt. 

Sportclub Silvolde ziet graag iedereen die dat wil zorgeloos, ongedwongen, tegen zo laag 

mogelijke kosten en met veel plezier voetballen. Om dit mogelijk te maken drijven we, 

als sinds de oprichting in 1915, op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er ‘geen bal aan’. 

Wij zijn een dorpsvereniging met ongeveer 300 spelende leden, waarbij voor de jeugd 

wordt samengewerkt met vv Terborg. Daarnaast zijn er ruim 100 ondersteunende leden, 

waaronder veel vrijwilligers. 

Uitdagingen zijn o.a. een tekort aan (deskundige) vrijwilligers, ontevredenheid, te hoge 

werkdruk (overbelasting), het niet altijd overeenkomen van de verwachtingen van de 

vereniging en van de vrijwilligers, vergrijzing, en het niet optimaal functioneren van 

vrijwilligers. 

Werken met vrijwilligers vraagt aandacht en inspanning. In een tijd waarin aan veel 

vanzelfsprekendheden een einde komt, zoals levenslange binding aan een organisatie en 

altijd voldoende beschikbare vrijwilligers, is het voor Sportclub Silvolde van groot belang 

om een goed beleid te ontwikkelen en uit te voeren.  

De vrijwilliger van vandaag, druk bezet en met schuivende bindingen, vraagt een andere 

benadering dan die van vroeger. We kennen gelukkig nog steeds de 'traditionele 

vrijwilliger', die zijn of haar ziel en zaligheid in het vrijwilligerswerk legt. Daarnaast zien 

we steeds meer de ‘nieuwe generatie vrijwilliger’, die best iets wil doen, maar meestal 

niet jaar in jaar uit, en liefst niet steeds dezelfde activiteit. Voor veel nieuwe vrijwilligers 

dient de vrijwilligersactiviteit te passen in een al druk bezette agenda. Ook vragen vele 

van deze vrijwilligers zich af “what’s in it for me?” 

Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten. Dit 

zal echter leiden tot een forse contributieverhoging, hetgeen wij willen voorkomen. We 

willen het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar 

houden.  

Met de juiste aanpak beogen we ook de werving en binding van vrijwilligers te 

verbeteren. Daarbij is het belangrijk om te formuleren wat wij als Sportclub Silvolde de 

vrijwilliger kunnen bieden. 

Wat is vrijwilligersbeleid? 
Vrijwilligersbeleid is in feite niets anders dan het personeelsbeleid van de vereniging voor 

vrijwilligers. Het regelt tal van zaken, stelt voorwaarden, legt afspraken vast en benoemt 



de middelen die worden ingezet. Hierdoor komen de vrijwilligers binnen een organisatie 

tot hun recht, en kunnen zij hun eigen doelen nastreven terwijl ook de doelstellingen van 

de organisatie worden gerealiseerd. 

Vrijwilligerswerk is een onmisbaar element in onze samenleving en van groot individueel, 

maatschappelijk en economisch belang: zonder vrijwilligerswerk vertoont de samenleving 

geen sociaal gezicht. Sportclub Silvolde biedt mensen middels vrijwilligerswerk de 

mogelijkheid blijk te geven van hun solidariteit en betrokkenheid bij onze vereniging, en 

biedt de mogelijkheid om te participeren en zich te ontwikkelen.  

Pijlers van het vrijwilligersbeleid zijn: 

• Visie: de opvattingen ten aanzien van het werken met vrijwilligers 

• Voorwaarden: onder welke voorwaarden vindt het werk plaats  

• Verbintenis: investeringen in een vrijwilligersvriendelijk klimaat 

Waarom vrijwilligersbeleid? 
Het vrijwilligersbeleid heeft als doel op een meer bewuste, gestructureerde en 

transparante manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen binnen de 

vereniging. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze vereniging, zij zijn immers ‘het 

menselijk kapitaal’. Elke vrijwilliger moet zich betrokken voelen en de gewenste 

waardering krijgen. Een succesvol vrijwilligersbeleid dient door de gehele club breed 

gedragen te worden. Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om 

helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk binnen Sportclub Silvolde. Een goed 

vrijwilligersbeleid vereist ook ‘onderhoud’, waarbij het beleid regelmatig geëvalueerd en 

waar nodig bijgesteld wordt.  

Vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een 

organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven 

op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend 

worden.1 Een goed vrijwilligersbeleid: 

• Geeft duidelijkheid aan vrijwilligers (en betaalde krachten) over hoe met vrijwilligers 

wordt gewerkt in de organisatie.  

• Voorkomt onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling. 

• Stimuleert vrijwilligers en vergroot daarmee hun inzet. 

Het vrijwilligersbeleid kent de volgende stappen (de 6 b’s naar de theorie van Civiq): 

- Bezinnen 

- Binnenhalen 

- Begeleiden 

- Belonen 

- Behouden 

- Beëindigen 

Visie 
Middels inzet, passie en liefde voor het voetbal streeft Sportclub Silvolde naar een 

optimale samenwerking tussen vrijwilligers en leden, met als doel een ieder die dat wil 

zorgeloos, ongedwongen, tegen geringe kosten en met veel plezier te kunnen laten 

voetballen. Om dit te realiseren wordt er al sinds de oprichting op 1 mei 1915 

voornamelijk gebruik gemaakt van vrijwilligers.  

 
1 Bron: CIVIQ, Utrecht: Deelnemersmap bij de training “Borging van vrijwilligersbeleid” 



Een heldere visie op het vrijwilligerswerk is noodzakelijk, omdat vrijwilligers de 

bestaansgrond van onze voetbalclub vormen en dus een duidelijke plaats verdienen 

binnen de organisatie. Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar het betekent niet dat het 

vrijblijvend is. Er wordt dus wel degelijk iets verwacht van de vrijwilliger, en deze 

verwachtingen dienen uitgesproken te worden. In de praktijk blijkt dat de verwachtingen 

van de vereniging en de leden niet altijd met elkaar overeenkomen. Voor bepaalde 

functies is het raadzaam om met functie omschrijvingen en vrijwilligerscontracten te 

werken.  

De vrijwilligerscoördinator is de spil waaromheen de vrijwilligersorganisatie draait. De 

coördinator is verantwoordelijk voor o.a. werving, begeleiding, behoud, beloning en 

aansturing van de vrijwilligers. 

De (potentiële) vrijwilliger is kritischer en mondiger geworden en gaat bij zijn of haar 

keuze uit van een aantal persoonlijke motieven en overwegingen. De 

keuzemogelijkheden voor de besteding van (vrije) tijd zijn nog nooit zo talrijk geweest 

als nu. Wil het vrijwilligerswerk aantrekkelijk zijn vergeleken met andere vormen van 

tijdsbesteding, dan zal er veel aandacht besteed moeten worden aan de individuele 

wensen en behoeften van de vrijwilligers, om ze binnen te halen, maar vooral ook om ze 

te behouden. 

Bij Sportclub Silvolde is ieders bijdrage welkom en van belang om te slagen in onze visie. 

Er zijn verschillen in interesses voor bepaalde activiteiten, en verschillen in de 

capaciteiten van de vrijwilligers. Hier dient rekening mee gehouden te worden.  

Sportclub Silvolde heeft momenteel ruim 100 vrijwilligers. De leeftijd ligt over het 

algemeen boven de 50 jaar, en er is verloop. Er is een toenemende vraag naar 

vrijwilligers omdat taken complexer worden en de behoefte bestaat om taken over 

meerdere personen te verdelen. Daardoor dreigt een tekort aan vrijwilligers, waardoor 

onze missie in gevaar komt als er niets veranderd. 

Vooralsnog beogen we de vrijwilligersactiviteiten op vrijwillige basis te stimuleren, 

waarderen en in te vullen, en activiteiten niet verplicht te stellen of te betalen. Wij 

vragen ieder lid en/of ouder(s)/verzorger(s) te overwegen om bij te dragen aan het 

vitaal houden van de prachtige vereniging. 

 

Wat kan Sportclub Silvolde bieden 
De mogelijkheid tot zinvolle vrijetijdsbesteding in een leuke sfeer bij een goed 

georganiseerde voetbalclub met veel ambitie en toekomstperspectief. 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om persoonlijke doelstellingen te bereiken, 

gerelateerd aan de motieven om vrijwilligerswerk te verrichten, zoals bijvoorbeeld: nuttig 

bezig willen zijn, ervaring willen opdoen, maken & ontmoeten van vrienden, nieuwe 

dingen willen leren, ideële motieven, kans op betaald werk vergroten, een impact maken, 

behoefte aan waardering, en zelfontplooiing. 

Het leveren van maatwerk: inspelen op de individuele wensen en behoeften moet het 

uitgangspunt zijn, waardoor de binding wordt vergroot. We streven ernaar iedere 

vrijwilliger een op maat gesneden takenpakket aan te bieden, waarbij zoveel mogelijk 

rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en capaciteiten van de vrijwilliger. 

Het moet leuk en zinvol zijn om bij Sportclub Silvolde een vrijwilligersfunctie uit te 

voeren. Om een keuze te kunnen maken in de diverse taken, zijn functiebeschrijvingen 



opgesteld, inclusief verwachte tijdsbesteding. Vrijwilligers dienen zelf een keuze te 

maken bij een taak die het beste bij hen past.  

Wat verwachten wij van de vrijwilliger 
Vooral inzet, positieve energie, aanpassingsvermogen, saamhorigheid, betrouwbaarheid, 

respect en affiniteit met het voetbal en de club in het bijzonder. Behoudens voor 

bestuurlijke functies worden voor de meeste vrijwilligers functies geen opleidingseisen 

gesteld. Kantinebeheerders dienen certificaten van een gezond kantinebeleid en hygiëne 

te behalen. De vrijwilliger moet het vooral leuk en waardevol vinden om zijn of haar taak 

bij ons uit te voeren. Wel worden bepaalde eisen en verwachtingen gesteld, afhankelijk 

van de inhoud van de taak.  

We gaan ervan uit dat vrijwilligers onderling kennis en ervaring opgedaan via studie, 

opleiding, hobby of beroep uitwisselen. Elke vrijwilliger dient zich als een ambassadeur 

van Sportclub Silvolde te gedragen en zijn of haar enthousiasme over te brengen op 

anderen. 

Ondersteunende vrijwilligers hebben bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van 

hun activiteiten. 

Bestuursleden dienen te beschikken over bestuurlijke vaardigheden en brengen 

daarnaast ieder een bepaalde deskundigheid in op bijvoorbeeld het terrein van 

personeelsbeleid, organisatie, financiën en juridische zaken. 

De vrijwilligerscoördinator heeft bij voorkeur ervaring met het omgaan met groepen 

vrijwilligers en heeft een goed organiserend en communicatief vermogen. 

 

Werving en Selectie 

Het aantrekken van vrijwilligers is een taak van ons allemaal, en niet alleen van een 

selecte groep binnen de vereniging. De coördinatie ligt in handen van het bestuurslid 

vrijwilligerszaken en de vrijwilligerscoördinator. 

Een goede naamsbekendheid en reputatie van Sportclub Silvolde heeft een positief effect 

op de werving van nieuwe vrijwilligers. De naamsbekendheid kan vergroot worden door 

o.a.: 

• een aantrekkelijke en toegankelijke website en verenigingsapp waarin vrijwilligers 

taken en activiteiten duidelijk gecommuniceerd worden, 

• het aangeven van vrijwilligerstaken op het aanmeldformulier voor nieuwe leden 

• een kick-off videoclip  

• brochures verspreid onder de inwoners van Silvolde,  

• een advertentie in huis aan huis bladen,  

• speciale acties en activiteiten op touw te zetten,  

• mailing,  

• zendtijd bij lokale radio,  

• persoonlijke benadering en mond op mond reclame.  

Met name de kracht van een persoonlijke benadering en mond op mond reclame kan 

beter benut worden. Er is geen betere methode dan het enthousiasme over te brengen 

op een familielid, buurman, vriend of andere bekende en zo te interesseren om ook 

vrijwilliger te worden. 



De selectiecriteria zijn vanzelfsprekend gerelateerd aan de werkzaamheden die door de 

vrijwilliger zal worden verricht. De selectiemethode bestaat uit een informeel, oriënterend 

gesprek met een bestuurslid en/of de vrijwilligerscoördinator, bijvoorbeeld langs de lijn of 

in de kantine. Dit gesprek heeft als doel een eerste indruk te krijgen of de vrijwilliger 

past bij de club en te onderzoeken of we aan elkaars wensen en eisen tegemoet kunnen 

komen. Indien dit een positief gevoel oplevert heeft, zal er een vervolggesprek 

plaatsvinden met het bestuur en de desbetreffende coördinator. Tenslotte zal in een 

afsluitend gesprek door de vrijwilligerscoördinator waar nodig afspraken en eventueel 

een contract opgemaakt worden. 

Werken vrijwilligers met minderjarigen of met leden van het andere geslacht dan is het 

niet uitgesloten dat de vereniging te maken krijgt met seksueel overschrijdend gedrag. 

Helemaal te voorkomen is dit niet, maar het aanvragen van een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) van een nieuwe vrijwilliger verkleint het risico. 

 

Werkafspraken en vrijwilligersovereenkomst 
Afspraken over zaken die de vrijwilliger en het bestuur van Sportclub Silvolde van elkaar 

kunnen verwachten, wederzijdse rechten en plichten, worden vastgelegd in een 

vrijwilligersovereenkomst, die door beide partijen wordt ondertekend. Een concept is als 

bijlage bij dit vrijwilligersbeleid gevoegd. In de overeenkomst wordt onder meer 

vastgelegd: 

• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

• Werkwijze en werktijden 

• Begeleidingsaspecten 

• Regeling met betrekking tot vervanging 

• Opzegtermijn 

• Verzekeringen en vergoedingen 

• Beëindiging van de overeenkomst 

 

De aard van de Vrijwilligersovereenkomst  
• De vrijwilliger ontvangt geen financiële beloning voor de verrichte werkzaamheden. 

• Gemaakte kosten voortvloeiend uit het vrijwilligerswerk worden vergoed. Bij grote 

uitgaven dient vooraf overleg plaats te vinden met het verantwoordelijke bestuurslid.  

• De relatie tussen de vrijwilliger en Sportclub Silvolde is geen arbeidsverhouding in de 

zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen en geen arbeidsovereenkomst 

in de zin van het Burgerlijk Wetboek.  

• De overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger 

is niet verzekerd op basis van deze overeenkomst voor de gevolgen van ziekte, 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 

• De Vrijwilligersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. 

• Zowel de vrijwilliger als Sportclub Silvolde kunnen de Vrijwilligersovereenkomst met 

een opzegtermijn van minimaal vier weken beëindigen. 

 

Verzekeringen 
De volgende verzekeringen zijn door Sportclub Silvolde voor de vrijwilligers afgesloten: 

• Aansprakelijkheidsverzekering 



• Collectieve ongevallenverzekering 

 

Arbeidsomstandigheden 
Arbeidsomstandigheden hebben betrekking op factoren die voor de uitvoering en de 

beleving van betreffende taken en werkzaamheden relevant zijn. Arbeidsomstandigheden 

hebben betrekking op bijvoorbeeld de grootte en inrichting van de werkplek, privacy, 

klimaatbeheersing (temperatuur en luchtvochtigheid), verlichting, brandveiligheid en 

vluchtwegen. Daarbij volgen we de Arbowet. 

Uitzonderingen 
Van selectieteams wordt meer geëist en verwacht. Een aantal selectietrainers ontvangt 

voor hun inspanningen een financiële vergoeding. Zij zijn geen “echte” vrijwilligers meer, 

maar semi-professionals op hun vakgebied. De commissie voetbaltechnische zaken stelt 

deze trainers aan.  

Er wordt een vrijwilligersvergoeding beschikbaar gesteld aan selectieteams van eerste 

jeugdelftallen.  

Vormen van waardering 
Sportclub Silvolde huldigt het principe dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun 

werkzaamheden; niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn. Het 

uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat de vrijwilliger andere mensen en de vereniging 

wil helpen. Zelfvoldoening is het belangrijkste wat een vrijwilliger kan vinden. 

Waardering en erkenning van vrijwilligerswerk is essentieel bij het motiveren van 

vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk staat immers ten dienste van de leden. De leden van de 

vereniging dienen daarom respectvol met de vrijwilligers om te gaan; ze doen het werk 

voor hen.  

Sportclub Silvolde biedt naast het regelmatig uitspreken van erkenning en waardering, 

en de spreekwoordelijke schouderklop, het volgende: 

• Jaarlijkse feestavond voor vrijwilligers, voorafgegaan door een jaarmarkt en een 

vrijwilligersenquete. 

• Column / vlog voor en door vrijwilligers op de website en app. 

• Huldiging van jubilarissen, met uitreiking van een cadeaubon 

• Vertrekkende vrijwilligers van enige betekenis krijgen een attentie 

• Nieuwjaarsreceptie 

• Aandacht voor bijzondere gebeurtenissen welke bestaat uit een wenskaart, 

bloemetje, cadeaubon of een andere attentie. Voorbeelden van bijzondere 

gebeurtenissen zijn o.a. feestelijke (privé) gelegenheid, ziekte en/of 

ziekenhuisopname, overlijden. 

Verder kan het volgende geboden worden: 

• Deskundigheidsbevordering middels cursussen.  

• Een getuigschrift indien gewenst 

 



Introductie van de vrijwilliger 
Een goede introductie van de vrijwilliger in het team en het vertrouwd maken met het 

takenpakket is belangrijk, omdat deze eerste indrukken bepalend zijn voor het succes 

van het vervolg. Het is belangrijk dat de nieuwe vrijwilliger de eerste ‘werkdag’ 

opgevangen wordt door de coördinator van de commissie waar hij of zij komt te werken. 

De vrijwilliger dient vanzelfsprekend kennis te maken met de ‘organisatie’, in het 

bijzonder de betreffende commissie waar hij of zij zich voor gaat inzetten en met de 

collega’s met wie er regelmatig contact zal zijn. 

 

Begeleiden van vrijwilligers 
De begeleiding is zowel gericht op het welzijn van de vrijwilliger als op de kwaliteit van 

het vrijwilligerswerk. Dit betekent dat er naast het goed verrichten van het werk veel 

aandacht moet zijn voor de beleving en de motivatie van de vrijwilliger. Daarom is het 

belangrijk te weten waarom de vrijwilliger gekozen heeft voor het vrijwilligerswerk bij 

Sportclub Silvolde. De begeleiding wordt gegeven door de coördinator van de 

desbetreffende commissie en kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden.  

De mate waarin en de wijze waarop is afhankelijk van het soort werk dat wordt verricht. 

In geval van klachten is er een klachtenreglement opgesteld. Een klachtenreglement is 

een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten van vrijwilligers 

die bij Sportclub Silvolde actief zijn. Om conflicten te voorkomen dan wel op te lossen 

wordt er van uitgegaan dat vrijwilligers dit onderling bespreken en oplossen. Lukt dat 

niet dan kan de vrijwilligerscoördinator ondersteuning bieden. Mocht ook dat geen 

oplossing bieden dan kan een afvaardiging van het bestuur trachten het conflict op te 

lossen. In het uiterste geval kan het bestuur op advies van de bestuur afvaardiging een 

besluit nemen om het conflict definitief en bindend op te lossen. 

Alle vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor deskundigheidsbevordering.  

De mate waarin en de wijze waarop is afhankelijk van het soort vrijwilligerswerk dat 

wordt verricht. Om de deskundigheid van vrijwilligers te bevorderen kunnen vrijwilligers 

gebruik maken van diverse opleidingen en cursussen, zoals bijvoorbeeld een cursus voor 

scheidsrechter of trainer. Kosten voor deze cursussen kunnen na overleg door Sportclub 

Silvolde worden vergoed. 

 

Behouden van vrijwilligers  

Na het binnenhalen, belonen en begeleiden van vrijwilligers is het van essentieel belang 

vrijwilligers te behouden. Als vrijwilligers aandacht krijgen, gewaardeerd en begeleid 

worden, vergroot dit de kans om een vrijwilliger te behouden. Het volgende wordt 

ondernomen om vrijwilligers voor langere tijd aan ons te binden. 

• Waardering en erkenning 

• Goede arbeidsomstandigheden 

• Duidelijke omschrijving van taken, activiteiten, rechten en plichten. 

• Mogelijkheid en flexibiliteit om taken aan te passen aan wensen en behoeften van de 

vrijwilliger. 

• Jaarlijks onderzoek naar tevredenheid onder vrijwilligers 

• Tijdig verstrekken van nuttige en interessante informatie omtrent ontwikkelingen 

binnen de club, via website, app, ledenvergadering en informele bijeenkomsten. 

 



Beëindigen van de overeenkomst 
Het verzorgen van een goede introductie, informatie, begeleiding, waardering en 

regelmatig contact voorkomt dat we te laat merken dat een vrijwilliger het niet meer 

naar z’n zin heeft en wil stoppen. Toch kan er een moment komen dat een vrijwilliger 

aangeeft te willen vertrekken door omstandigheden, of concludeert dat ‘het goed is 

geweest’. 

Voor de organisatie is het dan belangrijk om te achterhalen wat de reden van vertrek is 

en hoe de vrijwilliger terugkijkt op de vrijwilligers periode bij Sportclub Silvolde. Deze 

informatie kan bijdragen aan het wegnemen van knelpunten, en verbetering. Daarnaast 

vinden we het belangrijk dat een vrijwilliger niet met de stille trom vertrekt. Afscheid 

nemen ‘met een goed gevoel’ is belangrijk voor de vrijwilliger en voor de organisatie. 

Het afsluitingsgesprek vindt bij voorkeur mondeling plaats en wordt schriftelijk bevestigd. 

In dit gesprek wordt de periode dat de vrijwilliger bij Sportclub Silvolde actief was 

geëvalueerd. Zowel de positieve als negatieve aspecten zullen aan bod komen. De 

bedoeling is om als organisatie te leren en te verbeteren. De verkregen informatie dient 

bijgehouden te worden, en periodiek geëvalueerd. De gesprekken met vertrekkende 

vrijwilligers kan informatie opleveren over de: 

• Sfeer 

• Manier van werken 

• Inhoud van de taken / werkzaamheden 

• Begeleiding 

• Indruk die de vertrekkende vrijwilliger meeneemt van de organisatie 

• Leerpunten aangegeven door de vrijwilliger 

• Motieven om te vertrekken. 

In het gesprek zal uiteraard ook aandacht zijn voor de bijdrage die de vrijwilliger heeft 

geleverd, en is dus ook een ‘bedankgesprek’. 

Indien het niet mogelijk is om een afspraak te maken, wordt een bedankbrief met een 

attentie gestuurd. Desgewenst wordt voor de vrijwilliger een getuigschrift opgesteld. 

Vrijwilligersrollen 

Het Bestuur 
Het bestuur bestaat uit ‘supervrijwilligers’, die de andere vrijwilligers aansturen, 

motiveren en betrokken houden, terwijl ze zelf moeten zorgen voor hun eigen motivatie 

en betrokkenheid. Het bestuur heeft een zware taak die lang niet altijd door de andere 

vrijwilligers wordt gezien. De grootste valkuil voor bestuursleden is dat zij zelf sterk 

inhoudelijk gemotiveerd zijn om het werk te doen van de vrijwilligers voor wie zij de 

organisatie besturen. Zij kiezen vaak voor de inhoud, waardoor de noodzakelijke 

bedrijfsvoeringstaken die het besturen met zich meebrengt naar de achtergrond 

verschuiven. Voor de continuïteit van de organisatie is het van belang dat het bestuur 

zich concentreert op de bedrijfsvoering, zoals: 

• Bepalen van de strategie;  

• Ontwerpen van een organisatiestructuur;  

• Leiding geven; doen uitvoeren en beheersen van de processen. 

De Vrijwilligers 
Sportclub Silvolde kiest bewust voor het werken met vrijwilligers om de volgende 

redenen:  



• Vrijwilligers zijn betrokken, enthousiast, hebben geen ‘van 9 tot 5’-mentaliteit;  

• Vrijwilligers brengen een schat aan levenservaring mee van voordeel voor de 

organisatie;  

• Vrijwilligers uit de lokale gemeenschap leggen gemakkelijk contacten met andere 

lokale organisaties en instanties. 

• Is financieel behapbaar. 

Vrijwilligersactiviteiten 
De volgende taken behoren tot ons reguliere vrijwilligerspalet. 

• Clubhuis – bardienst 

• Clubhuis – keukendienst  

• Accommodatiebeheer 

• Begeleiding en verzorgen van trainingen voor jeugdteams  

• Scheidsrechter of grensrechter  

• Gastheer/vrouw, steward bij thuiswedstrijden van het eerste elftal 

• Coördinator voor ‘pupil van de week’ 

• Lid van één van de volgende commissies: 

o Voetbaltechnische zaken (VTZ)  

o Wedstrijdzaken 

o Vrouwenvoetbal  

o Jeugdvoetbal 

o Keepers 

o Scheidsrechterszaken  

o Communicatie en redactie website, incl. fotografie 

o Sponsoring 

o Kleding 

o Kas 

o Activiteiten 

Daarnaast kennen we incidentele activiteiten: 

• Familiedag, Pupillenkamp, Sinterklaas, Feestavond 

• Jaarmarkt  

• Klusdag 

• Schoolvoetval 

• Kerstloterij 

De commissies en projectgroepen hebben voor het grootste deel al een duidelijke 

organisatiestructuur en bestaan uit een aantal vaste vrijwilligers. Deze groep vrijwilligers 

wordt aangevuld met andere vrijwilligers zoals omschreven in dit document. Aanpassing 

van het aantal vaste vrijwilligers in een commissie of projectgroep vindt plaats in overleg 

met de vrijwilligerscoördinator. 

Vrijwilligerszaken (bestuurslid en coördinator) 
Om de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers goed vorm te geven en te 

bewaken, zal een bestuurslid vrijwilligerszaken en een vrijwilligerscoördinator aangesteld 

worden. Gezamenlijk weten deze functionarissen wat er leeft binnen de vereniging en 

zijn op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt. Samen zullen 

zij de taken verdelen en mede zorg dragen dat het vrijwilligerswerk bij Sportclub Silvolde 

een succes wordt.  



Bestuurslid vrijwilligerszaken - taken  
• Het beleid opstellen en actueel houden voor vrijwilligerszaken 

• Het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid  

• Het maken van afspraken met de diverse commissies en projectgroepen binnen de 

vereniging  

• Bewaking van het budget voor vrijwilligerszaken  

• Opstellen en actueel houden van een organigram van de vrijwilligerszaken   

• Communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)  

Coördinator vrijwilligerszaken - taken  
• Werving en plaatsing vrijwilligers in samenwerking met de diverse commissies en 

projectgroepen  

• Ondersteunen en begeleiding vrijwilligers  

• Begeleider en vraagbaak voor de coördinatoren van de commissies en projectgroepen 

• Draagt zorg voor beschrijvingen van de aanwezige functies  

• Inventariseert in overleg met de coördinatoren van de commissies welke opleidingen 

er nodig zijn en draagt dit voor aan het bestuur.  

Van de coördinatoren van de commissies en projectgroepen wordt periodiek een 

terugkoppeling verwacht, waarin de resultaten van het vrijwilligerswerk worden gemeld. 

Organisatiestructuur 

 

Werkwijze 
Het aanmelden, registreren en inplannen van de vrijwilligers wordt beheerd in een 

vrijwilligersmodule in VoetbalAssist gekoppeld aan onze App. In de module dient elke 

vrijwilliger (leden en niet leden) zich te registreren. De module wordt o.a. gebruikt voor: 

• Selectie van taken voor vrijwilligers  



• Planning en roostering 

• Communicatie met de vrijwilliger  

• Registraties van activiteiten  

Er zal in overleg met de verantwoordelijke commissies gekeken worden hoe deze module 

het beste ingericht kan worden.  

Van de commissies wordt verwacht dat zijn hun verantwoordelijkheid nemen voor de 

planning en waar nodig instructie van de vrijwilligers. Om dit mogelijk te maken, krijgen 

zij uitgebreide gebruikersrechten en een aanvullende training van de digitale 

vrijwilligersmodule (app). De vrijwilligers, die benodigd zijn bij een project, worden 

ondersteund door de commissie vrijwilligerszaken. Projectgroepen krijgen daarom geen 

extra gebruikersrechten.  

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zijn zich voor aanvang van het nieuwe seizoen 

hebben geregistreerd in de vrijwilligersmodule (app). Elke vrijwilliger dient zijn/haar 

taken uit te voeren in overeenstemming met het vrijwilligersbeleid van Sportclub 

Silvolde. 

Tenslotte 
Het vrijwilligersbeleid van Sportclub Silvolde is met grote aandacht opgesteld. Niet alles 

kan voorzien worden. Jaarlijks zal het bestuur bekijken of aanpassing van het beleid 

nodig is. 

Heeft u suggesties om het vrijwilligersbeleid te verbeteren, neem dan graag contact op 

met het bestuur. Alle goede suggesties zijn welkom! 

 

Het bestuur van Sportclub Silvolde, 

 

 


