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1. Inleiding 
SteDoCo is een groeiende vereniging. Om alle activiteiten, werkzaamheden, etc.  goed te 
laten te verlopen, moeten veel dingen geregeld worden. Een groot aantal vrijwilligers 
ondersteunt onze club al door één of meerdere taken te vervullen. Een vereniging als 
SteDoCo kan dan ook niet bestaan zonder deze vrijwilligers.  
 
Met ingang  van 1 januari 2015 is door de gemeente Giessenlanden besloten de 
voetbalverenigingen te verzelfstandigen. Dit betekent dat de voetbalverenigingen geheel 
zelfstandig zonder financiële hulp van de gemeente het complex moeten beheren en 
toekomstbestendig moeten maken. Hierdoor zijn bezuinigingen noodzakelijk, maar ook de 
bijdrage van de leden (of ouders/verzorgers) in het vrijwilligerswerk voor de vereniging. Mede 
door deze ontwikkeling zijn wij binnen onze vereniging echter genoodzaakt tot een 
aanscherping van het vrijwilligersbeleid, om zodoende meer vrijwilligers te werven. Met dit 
nieuwe vrijwilligersbeleid wordt ernaar gestreefd de leden van Stedoco op basis van 
vrijwilligheid een steentje te laten bijdragen aan het welzijn  en de toekomst van de 
vereniging.  
 

2. Vrijwilligerscoördinator 
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid. De werkzaamheden 
die hierbij horen, zijn neergelegd bij de coördinator vrijwilligersbeleid. De taken voor deze 
coördinator zijn: 

 aanspreekpunt voor alle partijen voor wat betreft vrijwilligerszaken 

 opstellen van vrijwilligersdatabase per afdeling 

 opstellen en beheren planning uitvoering activiteiten 

 overzicht bewaren over alle activiteiten binnen vereniging 

 beoordelen en desgewenst toevoegen van nieuwe activiteiten 

 vrijwilligersreglement beheren en rapporteren aan het Algemeen Bestuur 
 

3. Vrijwilligers 
SteDoCo kent verschillende soorten leden: 

 niet betalende leden 

 rustende leden 

 actieve leden 
 
Binnen het vrijwilligersbeleid richten wij ons tot de categorie “actieve leden”. Bij deze 
categorie is er, zowel bij de heren/jongens als de dames/meisjes, een onderverdeling in 
pupillen, junioren en senioren. Voor dit beleidsplan gaan we van het volgende uit: 

 Senioren en de A en B-junioren: vrijwilliger 

 Jeugdleden tot en met de C-junioren: één van de ouders of verzorgers treedt op als 
vrijwilliger 

 D en C junioren: dit zijn dus geen vrijwilligers, maar zij kunnen wel ingepland worden 
voor scheidsrechterstaken 
 

Wanneer meerdere kinderen in één gezin actief zijn, (F-pupillen t/m C-junioren) hoeft door de 
ouders maar voor één kind vrijwilligerswerk gedaan te worden. 
 
3.1. Vrijstelling 
Leden of ouders/verzorgers die door gezondheidsproblemen geen vrijwilligerstaken kunnen 
uitvoeren, hoeven geen vrijwilligerswerk te doen. Zij kunnen dit melden aan de commissie 
van de desbetreffende afdeling.  
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Leden van 65 jaar of ouder hoeven niet deel te vrijwilligerswerkzaamheden, maar hun inzet 
wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. 
 
3.2. Nieuwe leden 
Bij aanmelding als nieuw lid bij SteDoCo wordt, middels het inschrijfformulier, gevraagd een 
voorkeur op te geven voor een categorie vrijwilligerstaken. De ledenadministratie is 
verantwoordelijk voor de uitgifte en beheer van het inschrijfformulier. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de afdeling waar het nieuwe lid zal spelen.  
 
Ieder kwartaal dient de ledenadministratie een update te geven van alle mutaties die dat 
kwartaal hebben plaatsgevonden (nieuwe leden, afmeldingen, mutatie tussen niet betalende, 
rustende en actieve leden). Deze mutaties dienen te worden doorgegeven aan de 
desbetreffende afdeling/commissie, zodat deze verwerkt kunnen worden. De desbetreffende 
afdeling/commissie zorgt er vervolgens voor dat de wijzigingen worden doorgegeven aan de 
vrijwilligerscoördinator, zodat deze de vrijwilligersdatabase up-to-date kan houden.  
 

4. Afstemming vrijwilligerscoördinator/afdelingen/werkwijze 
De organisatiestructuur van SteDoCo omvat diverse afdelingen en commissies: 

 Herenafdeling --> herencommissie 

 Damesafdeling en academie --> damescommissie 

 Jeugdafdeling --> jeugdcommissie 

 Sponsorcommissie 

 Kantinecommissie 

 Onderhoudscommissie 

 Kledingcommissie 

 Activiteitencommissie (op projectbasis) 
 
4.1 Werkwijze 

 De afdelingen/commissies inventariseren per afdeling/commissie welke 
vrijwilligerstaken gedaan moeten worden (zie 4.2) 

 De geïnventariseerde taken worden doorgegeven aan de vrijwilligerscoördinator, die 
per afdeling/commissie een formulier opstelt 

 De afdelingen/commissies ontvangen van de coördinator formulieren waar deze 
taken op genoteerd zijn  

 De formulieren worden door de afdelingen/commissies aan de potentiële vrijwilligers 
meegegeven  

 Nadat alle formulieren bij de afdelingen/commissies zijn binnengekomen, ontvangt de 
coördinator deze formulieren 

 De coördinator stelt per afdeling/commissie een database op (zoveel mogelijk 
rekening houdend met voorkeuren) met daarin per taak één of meerdere vrijwilligers  

 De coördinator geeft een overzicht hiervan aan de desbetreffende contactpersoon 
van de afdeling/commissie, die dit vervolgens terugkoppelt aan de vrijwilligers 

 Aan het einde van het seizoen geven de afdelingen/commissies aan de 
penningmeester een overzicht van (ouders/verzorgers van) leden die geen 
vrijwilligerswerk hebben gedaan, zodat de penningmeester deze personen een 
rekening kan sturen (zie 4.1.2) 

 
4.2 Afzeggen 
Afzeggen of verplaatsen van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk. Nadat men is 
ingepland voor het vrijwilligerswerk, is men zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de 



 

Januari 2015 

5 

 

afspraken. Indien men verhinderd is, dient men zelf voor een vervanger te zorgen en dit door 
te geven aan de contactpersoon van de desbetreffende afdeling/commissie. 
Wie niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, krijgt een bedrag van € 50,00 in rekening als 
extra contributie (zie punt 4.1.2.) ten behoeve van de algemene middelen. 
 
 
4.2.1 Leden die niet aan de regeling willen deelnemen 
Leden die geen vrijwilligerstaken willen uitvoeren, geven dit aan op het 
inventarisatieformulier en betalen als afkoop jaarlijks € 50,00 extra contributie.  

 
4.3 Activiteiten 
In 4.1 is aangegeven dat de afdelingen/commissies inventariseren welke vrijwilligerstaken 
gedaan moeten worden. Dit kunnen zijn:  
 

 bardiensten 

 schoonmaak kleedkamers/kantine/gebouw 

 schoonmaak reclameborden 

 onderhoud SteDoCo complex (terrein, bestrating, groenvoorziening) 

 scheidsrechter 

 fungeren als leider van pupillen en junioren 

 commissie- of bestuursactiviteiten 

 maken van wedstrijdverslagen  

 assisteren bij de bezetting van de commissiekamer/bestuurskamer 

 wassen kleding 

 netjes houden kantine op zaterdag 

 gastvrouw 

 EHBO (indien in het bezit van een EHBO-diploma) 

 licht administratief werk 

 overige door het bestuur vast te stellen taken/activiteiten 
 
4.3.1 Vrijwilligersvergoeding/waardering 
SteDoCo hanteert het uitgangspunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun 
werkzaamheden. Indien een afdeling/commissie van mening is dat één of meerdere 
vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding moet ontvangen, dan stemt men dit af met het 
Algemeen Bestuur, zodat (indien het Algemeen Bestuur hiermee instemt) de 
penningmeester hiermee rekening kan houden in de financiële stukken.  
 
Waardering van de leden die vrijwilligerswerk verrichten is heel belangrijk. Aan het eind van 
het seizoen organiseert de vereniging een vrijwilligersavond als blijk van waardering voor het 
werk dat de vrijwilligers hebben verricht. De afdelingen/commissies bepalen, in overleg met 
het bestuurslid facilitaire zaken, gezamenlijk de vorm en opzet van de vrijwilligersavond.  

Een aantal medewerkers, bijvoorbeeld selectietrainers, neemt qua waarderen en belonen in 
de vereniging een aparte plaats in. Van deze functies wordt meer geëist en verwacht. 
Hiervoor krijgen zij dan ook een vergoeding en zijn het geen “echte” vrijwilligers meer, maar 
semi-professionals op hun vakgebied. 

5. Vrijwilligersverzekering 
De gemeente Giessenlanden heeft voor de vrijwilligers in haar gemeente een collectieve 
vrijwilligersverzekering afgesloten bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Deze verzekering biedt een dekking aan vrijwilligers en hun organisatie. De VNG vrijwilligers 
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BasisPolis bestaat uit een ongevallen-, persoonlijke eigendommen- en 
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Daarnaast is er een VNG vrijwilligers 
PlusPolis. Deze regelt een aansprakelijkheids- en verkeersaansprakelijkheidsverzekering 
voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering 
voor vrijwilligers.  
 
De polissen zorgen ervoor dat iedere vrijwilliger die actief is binnen de gemeente 
Giessenlanden, dus ook voor SteDoCo, is verzekerd zonder dat de gemeente de vrijwilligers 
hoeft te registreren.  
 

6. Project In Veilige Handen 
Om een veilige omgeving voor alle kinderen binnen onze vereniging te hebben, is het project 
In Veilige Handen gestart. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en 
seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aan de vrijwilligers die met minderjaren werken.  
 
Het bestuur van SteDoCo onderschrijft het project en heeft, als onderdeel van het totale 
vrijwilligersbeleid, alle medewerkers van 16 jaar en ouder, die direct contact hebben met 
minderjarigen, gevraagd om een VOG. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, 
jeugdscheidsrechters en jeugdcommissieleden. Het invoeren van een VOG binnen de sport, 
en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en 
vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan 
uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.  
 
Het aanvragen van een VOG kost geld. Dankzij een subsidiemaatregel en de medewerking 
van de gemeente Giessenlanden konden vrijwilligers van SteDoCo in 2013 gratis een VOG 
aanvragen. Met ingang van het seizoen 2013-2014 stelt SteDoCo het overleggen van een 
VOG verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken, kunnen vanaf dat seizoen geen 
functie bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.  
 
Om vanuit SteDoCo de VOG-aanvragen te stroomlijnen, zijn er twee VOG-coördinatoren 
binnen onze vereniging aangesteld. Zij zijn de schakel tussen de diverse 
afdelingen/commissies en het aanvraag- en declaratiesysteem van het NOC/NSF.  
 

7. Vaststelling vrijwilligersbeleid in Algemene ledenvergadering 
Het Vrijwilligersbeleid 2015 wordt door de leden van SteDoCo in de Algemene 
ledenvergadering vastgesteld.  

 
8.  Evaluatie 
 
8.1 Jaarlijkse evaluatie 
Het Algemeen Bestuur evalueert het Vrijwilligersbeleid aan het einde van ieder seizoen. De 
vrijwilligerscoördinator wordt bij de evaluatie betrokken en voorziet het Algemeen Bestuur 
vooraf van de benodigde informatie (actuele ontwikkelingen, praktische uitvoering, wensen, 
etc.).  
 
8.2 Tussentijdse evaluatie 
Indien de vrijwilligerscoördinator tussentijds zaken opmerkt die aanleiding geven tot 
aanpassing van het beleid, dan communiceert de coördinator dit met het Algemeen Bestuur. 
Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens of tussentijdse aanpassing van het beleid gewenst 
en/of noodzakelijk is.  
 


