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1. Inleiding      
SV Unitas’59 is een grote voetbalvereniging met meer dan 1.400 leden die voornamelijk drijft op de 
inzet van vrijwilligers; voetballers en niet-voetballers. Op dit moment zijn er meer dan 200 actieve 
vrijwilligers die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor de vereniging. Iedere vrijwilliger heeft 
zijn/haar eigen drijfveer om zich in te zetten voor Unitas en iedere vrijwilliger doet dat ook op zijn/haar 
eigen manier.  
 
Middels individuele contacten en het aanmeldformulier via de website werft Unitas (nieuwe) 
vrijwilligers die, om welke reden dan ook, een binding hebben met Unitas. Deze drijfveren hebben niet 
altijd met sportiviteit te maken. Gezelligheid en sociale contacten spelen hierbij ook een belangrijke 
rol.  
 
 
  
 



 

3 
2. Doelstellingen en kernwaarden    
 
Dit Vrijwilligersbeleid SV Unitas ’59 is een bijlage bij het Algemeen Beleidsplan. Het Algemeen 
Beleidsplan geeft in een analyse sterktes en zwaktes van de club weer. Ook zijn in dat plan Missie Visie 
en Strategische doelstellingen opgenomen. Voor de volledige inhoud wordt naar dat plan verwezen. 
Van direct belang voor het vrijwilligersbeleid zijn: 

Uit de SWOT-analyse: 

Sterktes: 

 Tevreden leden; 
 Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging; 
 Trouw kader/vrijwilligersbestand; 
 Sociaal en open cultuur; 
 Positief imago. 

Zwaktes: 

 Werklast van vrijwilligers; 
 Aanwas van vrijwilligersbestand; 
 Het zicht op het vrijwilligersbestand; 
 Weinig zicht op persoonlijke achtergronden van trainers en vrijwilligers; 
 Communicatie; 

Kansen: 

 Inventariseren wat ouders en familie van vooral jeugdleden nog kunnen betekenen op 
gebieden als vrijwilligers en sponsorontwikkeling; 

 Meer mogelijkheden Social Media; 

Bedreigingen: 

 24 uurs maatschappij; 
 Concurrentie van nieuwe sportvormen (Urban Sports); 
 Te weinig vrijwilligers/ ontbreken voldoende scheidsrechters. 
 Toenemende druk op monitoring vrijwilligers, bijvoorbeeld i.v.m. misbruik. 

Uit de Missie: 

SV Unitas ‘59 biedt aan alle leden, vrijwilligers en personen in de directe omgeving een sportief, gezellig 
en veilig milieu. De vereniging heeft als primair doel om haar leden de voetbalsport te laten beoefenen, 
waarbij dit mogelijk is op prestatiegericht- en recreatief niveau. Daarnaast tracht de vereniging 
invulling te geven aan de sociaal-maatschappelijke functie die een voetbalvereniging in haar ogen 
heeft. 
  



 

4 
 

Uit de Visie: 

En stelt zij haar vrijwilligers in waardering centraal om de beoogde doelstellingen te bereiken. De 
vereniging heeft geen religieuze banden en ook geen religieuze voorkeuren. Verder meet de vereniging 
zich geen politieke kleur aan, noch enige andere eigenschappen die onze maatschappij plegen op te 
delen, en treedt zij actief op tegen discriminatie op welke grond dan ook. Ook niet-spelende leden 
krijgen binnen de vereniging voldoende ruimte. 

Uit de Strategische Doelstellingen: 

Samenwerking: 

 Een sportopleiding stageplaatsen bieden voor onder meer ondersteuning van trainers, leiders 
en dergelijke; 

 Stagiairs onderzoek laten doen naar de bereidheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan 
middels een enquête lang de lijn en in de clubhuis op zaterdag en zondag; 

 Onderzoek laten doen naar de manier waarop de leden bij voorkeur willen communiceren. 

Vrijwilligersbeleid: 

 Het stelselmatig onderzoeken/ inventariseren van het potentieel aan vrijwilligers onder de 
(senioren)leden en de ouders/verzorgers/betrokkenen van de jeugdleden; 

 Het aanmaken van functieomschrijvingen voor elke vrijwilligersfunctie; 
 Het duidelijk herkenbaar maken van de actieve vrijwilligers; 
 Het invoeren van een verplichte verklaring omtrent gedrag (VOG) voor bestuur en trainers en 

leiders van de jeugdteams. 
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3. Diversiteit aan vrijwilligers     
 
Vrijwilligers zijn in verschillende gebieden actief, onder andere: het Hoofdbestuur, Horeca (bar- en 
keukenpersoneel), Jeugdcommissie, Materiaalbeheer, Sponsorcommissie, Scheidsrechterzaken, 
Nevenactiviteiten Unitas (NAU), Seniorenbestuur, Toernooicommissie, Normen en waarden 
commissie, Kledingcommissie, Technische commissie, Vrijwilligers coördinator, De club van 75, 
Supportersvereniging, e.a. Binnen deze groep zijn vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding en 
vrijwilligers zonder vrijwilligersvergoeding. Regels omtrent deze vergoeding komen terug in 
hoofdstuk 5.  
 
Qua personen varieert deze groep in alle leeftijden, man en vrouw, voetballers en niet-voetballers, 
woonplaats, etc. 
 
In bijlage 1 is een onderzoek toegevoegd onder een groep vrijwilligers in april 2018. Het 
responspercentage is 86,6% en op basis van de resultaten zijn de spelregels omtrent vrijwilligers 
(hoofdstuk 5) opgesteld.  
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4. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid     
Uitgangspunten die reeds van kracht zijn bij Unitas ’59: 
 

 Unitas doet een beroep op ieder lid, ouders en/of verzorger, een bijdrage te leveren aan 
Unitas, op wat voor manier dan ook. Deze informatie kan toegevoegd worden aan het 
inschrijfformulier of middels sociale contacten bij Unitas. Vervolgens kan er vanuit Unitas 
contact opgenomen worden met deze persoon om de inhoud van het vrijwilligerswerk te 
concretiseren. Het uitgangspunt is dat de mensen die zich aanmelden snel gesproken 
worden, telefonisch, via de mail of in een persoonlijk gesprek.  

 Kinderen die op de wachtlijst staan en waarvan de ouder(s)/verzorger(s) vrijwilligerswerk 
willen/kunnen doen, kunnen voorrang krijgen. 

 Unitas vervult hierdoor ook een sociale en maatschappelijke functie, waar leden zelf aan 
bijdragen en zelf ook baat bij hebben. 

 De vrijwilligers bij Unitas krijgen niet betaald. Enkele vrijwilligers krijgen een 
vrijwilligersvergoeding en andere vrijwilligers krijgen deze vergoeding niet. Dit is afhankelijk 
van de werkzaamheden die zij verrichten. Voor iedere vrijwilliger is er één keer per  jaar een 
vrijwilligersavond. Op deze avond zijn alle vrijwilligers welkom en is de rekening van alle 
consumpties voor de rekening van Unitas ‘59. Verder is er in verschillende vormen erkenning 
voor de vrijwilligers. Uit onderzoek is gebleken dat bij het grootste deel van de vrijwilligers 
dit gevoel van erkenning aanwezig is. 

 Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemene normen en 
waarden die bij Unitas van kracht zijn, zoals vastgelegd in de Gedragscode. Een vrijwilliger 
binnen Unitas draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar taak. Vrijwillig betekent niet 
vrijblijvend. 

 Vrijwilligers van Unitas handelen in hun werkzaamheden altijd in het belang van de 
vereniging en in belang van het welbevinden van medeleden. In het bijzonder waken zij 
ervoor, dat wanneer zij werken met minderjarige leden, dat er dan een gezonde relatie en 
machtsverhouding bestaat tussen minderjarig lid en vrijwilliger. 

 Unitas stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen. Voorbeelden hiervan zijn de 
trainersopleiding en scheidsrechteropleiding.  

 Het moet leuk zijn om bij Unitas een vrijwilligersfunctie uit te voeren.  
 Unitas zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te coördineren, reguleren en 

te waarderen.  
 Het bestuur en alle trainers én leiders van de jeugdteams bij Unitas ‘59 moeten in het bezit 

zijn van een geldig VOG. Deze VOG wordt klaargezet door de HRM vrijwilliger. 
 Voorafgaand zal er met de vrijwilliger een gesprek plaatsvinden waar de VOG besproken 

wordt.  
 Het bestuur stelt zich ten doel het verder ontwikkelen van het beleid door een commissie 

met vrijwilligerscoördinatoren op een goede wijze te laten functioneren. In beginsel zal het 
vrijwilligersbeleid jaarlijks worden gecontroleerd en indien nodig bijgesteld.  

 Uit onderzoek blijkt dat er geen behoefte is aan een jaarlijks voortgangsgesprek/ 
functioneringsgesprek. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kan de vrijwilliger daar altijd om 
vragen. 
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5. Spelregels omtrent vrijwilligersbeleid     
Om duidelijkheid voor de vrijwilliger én de vereniging te kunnen organiseren is het belangrijk dat er 
een aantal spelregels omtrent het vrijwilligersbeleid zijn om deze vorm te geven. Deze spelregels 
vormen het uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid en zullen elk seizoen worden 
getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast. 
 
Om naast het schrijven ook zorg te dragen voor de naleving van het beleid is het noodzakelijk toezicht 
en controle te houden omtrent de spelregels. Het bestuur van Unitas ’59 heeft sinds juli 2017 een 
vrijwilligerscoördinator die tot taak heeft het vrijwilligersbeleid vorm te geven en toezicht te houden 
op het nakomen van de spelregels. De spelregels die reeds van kracht zijn: 
 

 Binnen de vereniging bestaat er één type vrijwilliger, namelijk de vrijwilliger die zich vrijwillig 
heeft opgegeven (gevraagd dan wel ongevraagd) om één of meerdere taken/functies te 
vervullen. We hebben dus geen taakplicht bij Unitas. Het aanmeldingsformulier is te vinden 
op www.unitas59.nl. Binnen de vrijwilligers bestaan er een tweetal groepen. Enerzijds de 
groep die géén vergoeding krijgt en anderzijds de groep met een vrijwilligersvergoeding.  

 De vrijwilligers die op dit moment een vrijwilligersvergoeding krijgen, zijn de 
materiaalman(nen), het bar- en keukenpersoneel. De overige vrijwilligers krijgen géén 
vergoeding.  

 Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Vrijwilligers dragen eigen verantwoordelijkheid voor 
een goede uitvoering van hun taak. 

 Eens per jaar is er een vrijwilligersavond, waar alle vrijwilligers welkom zijn. Op deze avond 
worden er hapjes en drankjes verzorgd op de kosten van Unitas ’59 als blijk van 
waardering. Ook worden op die avond de ‘Vrijwilligers van het jaar’ bekend gemaakt. 

 Om een goed overzicht te creëren aan het begin van het seizoen wordt er gekeken welke 
vrijwilligers we hebben en waar er nog extra vrijwilligers nodig zijn. Mocht de situatie zich 
voordoen dat er te weinig actieve vrijwilligers zijn kan het volgende ondernomen worden; 
 
 

o Er worden extra wervingsacties uitgezet om meer vrijwilligers aan te trekken. Dit 
bijvoorbeeld middels de communicatieborden in het clubhuis, reclame op de 
website/Facebook/Instagram en groepsmails. Meer over de wervingskanalen komt 
terug in hoofdstuk 10.  

o Mocht bovenstaande niets opleveren, dan zal er gekeken moeten worden of de 
taken waar niemand voor beschikbaar is, worden verdeeld onder de bestaande 
populatie vrijwilligers. Ook in deze situatie zal er doorgezocht worden naar nieuwe 
vrijwilligers. 

 Vrijwilligers kunnen terecht bij de vrijwilligerscoördinator en/of de vertrouwenspersoon van 
Unitas ’59 op het moment dat er zaken zijn die zij willen bespreken. 

 Iedereen is vrij om zich aan te melden als vrijwilligers. Niemand, buiten het bestuur, mag 
een vrijwilliger vrijwilligerswerk ontzeggen bij Unitas ’59.  
 
 

http://www.unitas59.nl/
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6. Wat biedt Unitas aan vrijwilligers     

 Een veilige omgeving met een mooi sociaal netwerk. 
 Een vrijwilligersavond met een hapje en een drankje op de kosten van Unitas ‘59. 
 Vrijwilliger met vrijwilligerswerk. Hiervoor kan een getuigschrift aangevraagd worden bij de 

HRM-vrijwilliger. 
 Het aanbieden van cursussen zoals benoemd in hoofdstuk 4. 
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7. Vergoedingen en financiële aspecten   
 
Het uitgangspunt bij Unitas is dat de vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichtte 
werkzaamheden. Wel kan er een vrijwilligersvergoeding geboden worden binnen de bestaande 
wettelijke kaders. 
  
De vrijwilligers die op dit moment een vrijwilligersvergoeding krijgen, zijn de materiaalman(nen), het 
bar- en keukenpersoneel. De overige vrijwilligers krijgen géén vergoeding.  
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8. Verzekeringen     
 
Unitas ‘59 gaat er van uit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende 
verzekeringen;  
 

 Een aansprakelijkheidsverzekering (WA)  
 Een ongevallen verzekering  
 Een autoverzekering  
 Een auto – inzittendenverzekering  

  
Unitas’59 dient voor iedereen die in een functie actief is bij de club een lidmaatschap van de KNVB aan 
te vragen.  
 
Dat houdt in dat niet alleen spelende leden lid van de KNVB moeten zijn, maar ook de niet-spelende 
leden zoals de personen die op een andere wijze betrokken zijn bij voetbalactiviteiten (trainers, leiders, 
assistent-trainers, scheidsrechters, vlaggers, verzorgers e.d.) of in een leidinggevende rol actief zijn 
(bestuurslid, commissielid, coördinator en wedstrijdsecretaris). 
 
Dit is de reden dat je jezelf als niet-spelend-lid in moet schrijven bij Unitas ’59. Je bent hierdoor als 
niet-spelend-lid automatisch verzekerd bij de KNVB. De KNVB heeft voor alle leden een collectieve 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij ongevallen/incidenten 
moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht 
helemaal niet uit, dan kun je de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen.  
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9. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)    
Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op ongewenst 
gedrag binnen de club te verkleinen. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het 
uitoefenen van een functie of bepaalde werkzaamheden. Daarbij wordt enkel alleen gekeken in relatie 
tot het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. Het 
aanvragen van een VOG is gratis voor ons als sportvereniging/vrijwilligersorganisatie. 
 
Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) van januari 2018 is voorgelegd en goedgekeurd dat we 
sindsdien bij Unitas ’59 gebruik maken van een VOG voor bepaalde vrijwilligers, namelijk 
bestuursleden én trainers en leiders van de jeugdteams. Dit houdt dus in dat in de toekomst het gehele 
bestuur én alle actieve trainers en leiders van de jeugdteams in het bezit moeten zijn van een geldig 
VOG.  
 
------------------- 
 
Procedure voor de vrijwilliger: 
 
Beste vrijwilliger, 
 
Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er 
meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer 
sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun 
functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het 
verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met 
kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de vereniging kan uitoefenen. De VOG is één van 
de mogelijke maatregelen die de kans op seksuele intimidatie verkleint. 
 
Jij staat in ons bestand als vrijwilliger bij s.v. Unitas’59. Daar zijn we erg blij mee, samen zijn we s.v. 
Unitas’59! Als dit niet (meer) klopt wil je het ons dan per mail laten weten? 
In de algemene ledenvergadering van 22 januari 2018 is besloten dat de trainers en leiders van de 
jeugdteams een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij s.v. Unitas’59 dienen in te leveren. Wij willen 
het risico op ongewenste gedragingen binnen de vereniging – denk aan zaken als (seksuele) 
intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling – voor zo ver mogelijk uitsluiten. 
Voor ons zijn alleen bovenstaande zaken van belang, op grond daarvan wordt door jou een VOG 
aangevraagd. Voor verdere info kijk je op de 
website: https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/index.aspx 
 
s.v. Unitas’59 heeft bij de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) voor 
jou een aanvraag voor een VOG klaargezet. Aan deze VOG-procedure zijn géén kosten verbonden. 
Binnenkort ontvang je op jouw e-mailadres (het bij ons bekende e-mailadres) een e-mail van Justis. 
Daarin is een link opgenomen. Door op deze link te klikken, kun je je eigen aanvraag voor een VOG-
verklaring activeren. Daarna doorloop je enkele simpele stappen. 
Vervolgens dien je de aanvraag digitaal te ondertekenen. Dit doe je met je persoonlijke DigiD (digitaal 
ID) Binnen circa 2 tot 4 weken stuurt Justis de VOG-verklaring naar jouw thuisadres. 
Deponeer de originele VOG-verklaring in de brievenbus “ledenadministratie” in het clubhuis. 
Geen DigiD? 
  

https://www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers/index.aspx
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Beschik je (nog) niet over een DigiD? Vraag die dan aan op de website digid.nl. Gegevens die je 
hiervoor nodig hebt zijn: postcode, huisnummer, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). 
Binnen 5 dagen ontvang je per post je activeringscode. Activeer die binnen 20 dagen, anders moet je 
namelijk opnieuw een DigiD aanvragen. 
Wij hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Mocht je vragen hebben omtrent de VOG kun je terecht bij Erwin Hermans via 
erwin.hermans@unitas59.nl. Hij zal je vraag in behandeling nemen.’’  
 
 

mailto:erwin.hermans@unitas59.nl
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10. Het werven van vrijwilligers  
 
Voor het werven van vrijwilligers zijn meerdere kanalen beschikbaar. Naar onderzoek achten 
onderstaande wervingskanalen het meest succesvol en worden ingezet voor het werven van nieuwe 
vrijwilligers binnen Unitas ’59; 
 

 Werven via Social Media (bijvoorbeeld Facebook en Instagram) en via de website van Unitas 
’59 (www.unitas59.nl);  

 Langs de velden gaan / eigen netwerk aanspreken;  
 Werven op scholen, bijvoorbeeld scholengemeenschap ‘De Rooi Pannen’ (gevestigd in 

Eindhoven); 
 Via ‘Wij Eindhoven’ 
 Posters ophangen in de clubhuis / Vacatureteksten op de schermen in de clubhuis 
 Laten vermelden bij de aanmelding / in het aanmeldingsformulier 
 Mail rondsturen naar huidige populatie vrijwilligers  

 
 
Een voorbeeld van een wervingsposter is toegevoegd in bijlage 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
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11. Bijlage 1: Enquête onder bestaande populatie vrijwilligers 
 
Vrijwilligers-enquête Unitas ’59   April 2018 
 
Onderstaande vragen zijn verstuurd naar 35 vrijwilligers binnen Unitas ’59. Het responspercentage is 
68,6%.  
 
1. Heb je naast je vrijwilligerswerk een relatie met Unitas '59? (bijv. kinderen die bij Unitas 
voetballen) 
 
24 reacties   
 

 
 
2. Wat is de reden dat je ervoor kiest om vrijwilligerswerk te doen bij Unitas '59? 
 
19 reacties 
 
‘’Binding met de club, gezellig, mezelf nuttig maken en vindt het leuk.’’ 

‘’Binding met de club, iets goeds willen doen.’’ 

‘’Maatschappelijk betrokken zijn.’’  

‘’Maatschappelijk betrokken willen zijn.’’ 

‘’Van oudsher mijn club; mogelijk gaat een van mijn kinderen hier voetballen.’’ 

‘’Ben al sinds mijn 5e voetballend bij Unitas.’’ 

‘’Ben er in gegroeid in de loop der jaren.’’ 

‘’Uit noodzaak ontstaan, er was behoefte aan een secretaris.’’ 

‘’Clubliefde.’’ 

Resultaten

Ja

Nee

20,8%

79,2% 
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‘’Dit geeft mij persoonlijk voldoening, het is een hobby en op deze wijze ben ik ook maatschappelijk 

actief.’’ 

‘’20 jaar geleden gevraagd voor 1 seizoen en gebleven.’’ 

‘’Ik vind het belangrijk om mezelf in te zetten voor iets waar ik zelf ook onderdeel van ben’’ 

‘’Contact met lokale omgeving en geeft voldoening als je wordt gewaardeerd.’’ 

‘’Begonnen toen mijn kinderen gingen voetballen.’’ 

‘’Ontspanning.’’ 

‘’Inzetten voor de club, niet alleen maar commentaar hebben dan ook zelf er iets aan doen.’’ 

‘’Betrokkenheid bij de vereniging vergroten en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren.’’ 

‘’Vind ik leuk, krijg er energie van, contacten.’’ 

‘’Vind het leuk om onderdeel uit te maken van deze club en draag graag m’n steentje bij.’’ 

 
3. Hoeveel uur per week ben je gemiddeld bezig met het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor Unitas 
'59? 
 
23 reacties 
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4. Hoelang doe je al vrijwilligerswerk voor Unitas '59? 
 
23 reacties  
 

 
 
5. Heb je het gevoel dat je vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt? 
 
24 reacties  
 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

0-5 jaar 5-10
jaar

10-15
jaar

15-20
jaar

20-25
jaar

25-30
jaar

30-35
jaar

35-40
jaar

Meer
dan 40

jaar

Vrijwilligerswerk in jaren

Aantal vrijwilligers

Waarderingsgevoel

Ja

Soms

Nee

Geen mening over

15 
7 

1 1 
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6. Zou je behoefte hebben aan een gesprek waarin je met iemand van Unitas ’59 het uitvoeren van je 
vrijwilligerswerk bespreekt (een soort functioneringsgesprek)? 
 
25 reacties   
 

 
 
7. Vind je dat er bij alle vrijwilligerstaken een vrijwilligersvergoeding gegeven moet worden?  
 
24 reacties 
 

 

Voortgangsgesprekken

Ja

Optioneel, maar niet
noodzakelijk

Nee

2

3

19

Behoefte aan een vergoeding

Ja

Misschien

Nee

3 

5
  

17 
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8. Denk je dat we meer vrijwilligers nodig hebben bij Unitas ’59? 
 
25 reacties 
 

 
 
9. Indien je antwoord op vraag 8 ‘ja’ is, waarvoor hebben we deze extra vrijwilligers nodig? 
 
24 reacties 
 
Reacties op deze vraag: 
 
 (Jeugd)trainers (vaker genoemd) 
 Leiders 
 (Jeugd)scheidsrechters (vaker genoemd) 
 Voetbalzaken 
 Materiaalmensen (vaker genoemd) 
 Dagtoezicht 
 NAU 
 Klussen/onderhoud (vaker genoemd) 
 Schoonmaak 
 Coach/aanspreekpunt 
 Keuken/barpersoneel (vaker genoemd) 

  

100%

0%

Heeft Unitas '59 meer vrijwilligers nodig?

Ja

Nee
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10. Indien je antwoord op vraag 8 ‘ja’ is, heb je een tip of een idee hoe we aan deze mensen kunnen 
komen? 
 
 Werven via Social Media (vaker genoemd) 
 Langs de velden gaan / eigen netwerk aanspreken (vaker genoemd) 
 Werven op scholen 
 Via ‘Wij Eindhoven’ 
 Posters ophangen in de clubhuis 
 Laten vermelden bij de aanmelding (vaker genoemd) 
 Wervingscamagne 

 
 
11. Ben je aanwezig op de vrijwilligersavond op 21 april? 
 
21 reacties 
 

 
  

15

3

3

0

Aanwezigheid op de vrijwilligersavond

Ja

Misschien

Nee, ik kan helaas niet

Nee, geen behoefte aan
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12. Als je de organisatie bij Unitas '59 omtrent vrijwilligers een cijfer moest geven, wat zou dat dan 
zijn? 
 
24 reacties 
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Score voor de omgang met vrijwilligers
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12. Bijlage 2: Voorbeeld van wervingsposter 
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