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De vrijwilligersregeling van VDZ: iedereen doet mee! 
  
Inleiding 
Het gaat goed met VDZ! Wij zijn een vitale vereniging met een groot aantal (jeugd)leden. VDZ is 
een familievereniging. Midden in de samenleving. Van, voor en door haar leden. Helaas komen wij 
- net als veel verenigingen - structureel handen te kort. Denk aan het trainen of leiden van teams, 
‘fluiten’ of ‘vlaggen’ bij wedstrijden, uitvoeren van bar- en keukendiensten, meehelpen bij de 
organisatie van toernooien en andere activiteiten of schoonmaakwerkzaamheden. De organisatie 
van de vereniging kost steeds meer tijd en moet ook aan steeds meer professionele eisen en wet- 
en regelgeving voldoen.  
 
Iedereen doet mee zit in ons DNA 
Gelukkig hebben we veel ouders die zich als vanzelfsprekend inzetten als leider, trainer of andere 
wijze bij de jeugd. VDZ heeft altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwilligheid te bereiken om 
verenigingstaken op te pakken. De vereniging groeide (en groeit nog steeds), maar de vrijwillige 
inzet groeide onvoldoende mee. En aan het inschakelen van betaalde krachten zit een grens voor 
onze vereniging. Daarom heeft het bestuur, na instemming van de Algemene Ledenvergadering, 
sinds seizoen 2006/2007 een ‘verplichte’ vrijwilligersregeling voor alle leden en ouders/verzorgers 
van jeugdleden ingevoerd. Hiermee willen we zorgen dat alle noodzakelijke taken ingevuld worden 
om onze vereniging draaiend te houden.   
 
Vrijwilligerswerk is vooral ook leuk om te doen. Het biedt iedereen de mogelijkheid om kennis te 
maken met andere leden en vrijwilligers en ook om je te ontwikkelen op andere vlakken. . En, 
belangrijker: iedereen doet mee! Een van de pijlers van het verenigingsleven. De 
vrijwilligersregeling is de afgelopen jaren enkele keren aangepast, op basis van ervaringen en 
voortschrijdend inzicht.  
 
Vrijwilligersregeling in het kort 
De vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid verplicht is om per seizoen vier 
verenigingsdiensten van elk drie uur uit te voeren. In totaal dus 12 uur vrijwilligerswerk per seizoen. 
Meer mag natuurlijk altijd. Voor jeugdleden t/m O15-junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt 
deze verplichting voor een van de ouders of verzorgers. 
 
Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden kunnen vooraf kiezen uit één van de volgende 
categorieën van vrijwilligerswerk: 
1. Bar- of keukendiensten (verrichten van werkzaamheden achter de bar of in de keuken). 
2. Schoonmaakdiensten (schoonmaakwerkzaamheden in clubhuis/kantine). 
3. Kaderfunctie (zoals leider, trainer, clubscheidsrechter/grensrechter, commissie- of bestuurslid). 
4. Overige activiteiten (zoals helpen bij jeugdtoernooien en speciale projecten). 
 
In onderling overleg tussen leden en de verschillende commissies, worden de leden vervolgens 
ingepland. Leden zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte 
afspraken. Heb je eenmaal gekozen voor een bepaalde categorie en ben je ingepland voor jouw 
vrijwilligerswerk, dan kun je dat tijdens het seizoen niet meer wijzigen. Voor aanvang van het 
volgende seizoen kun je opnieuw jouw keuze maken. 
 
Kaderfunctie 
Kies je voor een kaderfunctie (zoals leider, trainer, clubscheidsrechter/grensrechter, commissie- of 
bestuurslid) dan hoef je geen ander vrijwilligerswerk te doen en hoef je dus geen bar-, keuken- of 
schoonmaakdiensten te doen. Let op: per team geldt deze ‘vrijstelling’ als kaderlid voor maximaal 
twee personen. Heeft een team meer dan twee trainers of begeleiders, dan zullen de overige 
begeleiders wel andere verenigingsdiensten – zoals een bar- of keukendiensten – doen en zich 
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hiervoor inschrijven. De uitvoering hiervan kan natuurlijk binnen het team verdeeld worden met de 
andere ouders. 
 
Als een ouder of speler (vanaf Onder 16) als verenigingsscheidsrechter/grensrechter alle 
thuiswedstrijden fluit of alle thuis- en uitwedstrijden vlagt, wordt hij/zij ook vrijgesteld voor ander 
vrijwilligerswerk. Dit moet echter voor de start van het seizoen bekend zijn gemaakt. Tijdens het 
seizoen kunnen hier geen wijzigingen meer in plaatsvinden. 
 
Leden en ouders/verzorgers die zo nu en dan hand- en spandiensten verrichten bij trainingen of 
wedstrijden (denk aan vervoer naar uitwedstrijden, wassen van voetbalkleding of af en toe als 
grensrechter fungeren) zijn geen kaderlid. Voor hen geldt dat ze op andere wijze aan de 
vrijwilligersregeling moeten deelnemen.  
 
Leeftijdsbepalingen 
Van jeugdleden t/m O15-junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt de vrijwilligersregeling 
voor een van de ouders of verzorgers. Vanaf Onder 16 (J/M) worden junioren door VDZ in 
teamverband ingedeeld bij activiteiten van VDZ. Denk aan organisatie pupillenwedstrijden op 
wedstrijddagen en bij toernooien. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het inplannen van 
de teams bij de activiteiten.  
 
Noot:  
Bar- en/of keukendiensten kunnen alleen uitgevoerd worden door leden of ouders/verzorgers van 
18 jaar en ouder. Bardiensten ’s ochtends - als er geen alcohol geschonken wordt – kunnen ook 
gedaan worden door junioren jonger dan 18 jaar. 
 
Trainingsleden 
Voor trainingsleden geldt een beperktere verplichting. Zij zijn verplicht per seizoen minstens twee 
verenigingsdiensten van drie uur uit te voeren. In totaal dus 6 uur vrijwilligerswerk per seizoen. 
 
Vrijstelling voor niet-spelende leden en 70+-leden 
Niet-spelende leden zijn vrijgesteld van de vrijwilligersregeling. Niet-spelende leden zijn vaak niet 
meer actief binnen de vereniging en wonen vaak (ver) buiten Arnhem. Leden van 70 jaar en ouder 
zijn ook vrijgesteld. Niet-spelende leden en 70+-leden die wel vrijwilligerswerk willen doen zijn 
natuurlijk van harte welkom. 
 
Vrijstelling voor leden met gezondheidsproblemen 
Ook leden en ouders die door gezondheidsproblemen geen vrijwilligerswerk kunnen uitvoeren, 
hoeven niet aan deze regeling deel te nemen. Zij kunnen dit melden bij het bestuur van VDZ. 
 
Aanmelding voor verenigingswerk  
Alle leden krijgen ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen persoonlijk bericht om zich op te 
geven voor één van de vier categorieën van verenigingswerk. Leden die zich opgeven voor bar-, 
keuken- en schoonmaakdiensten hebben daarna 4 weken de tijd om op de website van VDZ zelf 
de data en tijdstippen in te vullen waarop zij de dienst willen doen. Leden die zich voor diensten 
hebben aangemeld, maar die zichzelf na 4 weken nog niet hebben ingepland, worden door VDZ 
ingepland. Leden die zich voor andere activiteiten hebben opgegeven worden op enig moment 
door de betreffende commissie benaderd om een datum/tijd voor werkzaamheden af te spreken. 
Resultaat is dat met ieder lid persoonlijk vooraf een duidelijke afspraak is gemaakt over datum, tijd 
en werkzaamheden voor het uitvoeren van verenigingswerk! 
 
Aanmelding voor verenigingswerk door nieuwe leden 
Voor leden die zich tijdens het seizoen aanmelden geldt een andere werkwijze. Bij het aanmelden 
kan men op het aanmeldformulier kiezen uit één van vier categorieën van werkzaamheden. 
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Nieuwe leden worden in de loop van hun eerste seizoen door VDZ ingepland voor de aangegeven 
activiteit.  
 
Afzeggen van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk 
Nadat je bent ingepland voor het verrichten van verenigingswerk, ben je zelf verantwoordelijk voor 
het nakomen van de afspraken. Het afzeggen van eerder afgesproken en ingeplande 
verenigingsdiensten, data of tijden is niet mogelijk.  
 
Wijzigen van ingeplande werkzaamheden 
Mocht je om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
regelen van een vervanger. Ook ben je er dan verantwoordelijk voor dat jouw vervanger ook 
daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en het verenigingswerk verricht. Alleen in 
bijzondere omstandigheden kun je contact opnemen met de betreffende commissie. Je begrijpt dat 
het voor VDZ onmogelijk is om alle verzoeken voor wijzigingen of verplaatsingen centraal te 
coördineren. Je moet jouw plaatsvervanger dus zelf tijdig (= minimaal 1 week van tevoren, met 
uitzondering van ‘noodsituaties’) regelen. Bijvoorbeeld door een vrijwilligersdienst te ruilen met een 
van de andere leden of ouders/verzorgers.   
 
Wat gebeurt er bij het niet verrichten van vrijwilligerswerk / niet nakomen van afspraken? 
Als leden of ouders/verzorgers (of hun plaatsvervanger) hun ‘verplichte vrijwilligerswerk’ niet 
uitvoeren (dus een vooraf gemaakte afspraak niet nakomen), dan wordt de volgende procedure 
gevolgd: 
 
1. Als je de eerste keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak niet 
nakomt) volgt er een boete van € 35,-. Op het laatste moment moet er immers een oplossing 
gezocht worden en daar zijn extra werkzaamheden en kosten aan verbonden.  
2. Als je voor de tweede keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak 
niet nakomt), dan wordt het boetebedrag verdubbeld en volgt er een boete van € 70,-. Ook krijg je 
van het bestuur een officiële waarschuwing. 
3. Als je voor de derde keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak 
niet nakomt), volgt er een schorsing van een maand. Tijdens deze schorsing ben je niet 
speelgerechtigd en mag je niet trainen, voetballen en deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Als je 
het niet eens bent met jouw schorsing kun je schriftelijk in beroep bij het bestuur. 
4. Als je voor de vierde keer het vrijwilligerswerk niet uitvoert (de vooraf gemaakte afspraak 
niet nakomt), ben je niet meer welkom bij VDZ. Je wordt door het bestuur voor royement 
voorgedragen aan de Algemene ledenvergadering (ALV) en jouw lidmaatschap wordt beëindigd. 
Als je het niet eens bent met jouw royement kun je binnen een maand schriftelijk in beroep bij de 
Algemene ledenvergadering (ALV).  
 
Je wordt per e-mail geïnformeerd over het niet uitvoeren van jouw vrijwilligerswerk en de 
opgelegde boete, schorsing of royement. Leden en ouders/verzorgers zijn verplicht de 
boetebedragen te betalen, tenzij het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale 
omstandigheden. Alle boetebedragen worden door VDZ via automatische incasso geïncasseerd.  
 
Als ouders/verzorgers voor een derde keer hun vrijwilligerswerk niet uitvoeren, neemt het bestuur 
persoonlijk contact op omdat we jeugdleden in principe niet de dupe willen laten worden van het 
niet nakomen van de vrijwilligersregeling door ouders/verzorgers.  
 
Leden die voor de vierde keer een afspraak niet nakomen zijn niet meer welkom bij VDZ. De kern 
van deze regeling is natuurlijk dat alle leden hun steentje bijdragen en dat wij met zijn allen zorgen 
voor een leuke, goed georganiseerde vereniging!  
 
Leden die door omstandigheden niet kunnen deelnemen 
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Leden of ouders/verzorgers die door bijzondere omstandigheden absoluut niet kunnen deelnemen 
aan deze regeling, kunnen een uitzonderingsverzoek indienen bij het bestuur om in plaats van het 
vrijwilligerswerk, een jaarcompensatiebijdrage te betalen van € 75,-. Met deze jaarbijdrage kunnen 
we desgewenst vrijwilligers een vergoeding geven om het benodigde verenigingswerk alsnog te 
laten verrichten. Dit geldt niet voor leden die door gezondheidsproblemen niet in staat zijn om 
vrijwilligerswerk te doen. Zij kunnen een verzoek indienen bij het bestuur. Op verzoek van de 
Algemene ledenvergadering (ALV) voldoet het bestuur slechts in hele speciale situaties aan zo’n 
uitzonderingsverzoek. Het bestuur beoordeelt elk geval apart en aan het oordeel in het ene geval 
kunnen geen rechten worden ontleend voor een ander geval. Het uitgangspunt is: iedereen doet 
mee, behoudens klemmende individuele redenen, ter beoordeling aan het bestuur. 
 
 
Vele handen maken licht werk! 
Het voeren van een vrijwilligersregeling waarmee ieder lid zijn steentje bijdraagt, past uitstekend bij 
het soort vereniging dat VDZ is en wil blijven. Namelijk een vereniging van leden, voor leden en 
door leden. Het past uitstekend in onze ambitie om een vitale, duurzame en maatschappelijke 
vereniging te zijn. Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hopen 
en vertrouwen op ieders begrip en medewerking. Alleen met jouw medewerking kan VDZ een 
bloeiende en goed georganiseerde vereniging zijn en blijven. Een vereniging van leden, voor leden 
en door leden!  
 
 
Verantwoording 
Dit document is de laatste versie van de vrijwilligersregeling, zoals goedgekeurd door de Algemene 
ledenvergadering (ALV). 
Juli 2021 


