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Vrijwilligersbeleid  

Algemene uitleg van de vrijwilligersregeling: VDZ kan niet zonder 
uw hulp!! 
  
Inleiding 
Het gaat erg goed met VDZ: wij zijn een vitale vereniging met een enorm gegroeid aantal 
(jeugd)leden. De organisatie van de vereniging kost steeds meer tijd en moet ook steeds meer aan 
professionele eisen voldoen. VDZ is een familievereniging met, door en voor leden. Helaas 
constateren wij ook dat we structureel handen te kort hebben. Denk aan het uitvoeren van 
bardiensten, keukendiensten, scheidsrechters, leden die willen ‘vlaggen’, meehelpen met het 
organiseren van toernooien of andere activiteiten en het doen van schoonmaakwerkzaamheden. 
Gelukkig zijn er veel ouders die zich willen inzetten als coach en/of trainer.  
De vereniging groeit, maar het aantal leden dat zich inzet voor de vereniging groeit onvoldoende 
mee. VDZ heeft in het verleden altijd geprobeerd om leden op basis van vrijwilligheid aan te 
spreken, maar dat leverde onvoldoende resultaat op. En aan het inschakelen van betaalde 
krachten zit nu eenmaal een grens. Daarom heeft het bestuur, na uitgebreid overleg binnen de 
vereniging, besloten om met ingang van seizoen 2006/2007 een nieuwe vrijwilligersregeling voor 
alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden in te voeren.  
 
Het bestuur heeft in seizoen 2013-2014 besloten de vrijwilligersregeling aan te passen omdat het 
“beschikbare aantal vrijwilligersuren” te beperkt is om alle werk gedaan te krijgen binnen de 
vereniging. Daar komt bij dat het voetbalseizoen bijv. als gevolg van kunstgras steeds langer wordt 
en daarmee de bar ook meer weken geopend moet zijn dan voorheen. En het bestuur merkt dat 
leden en ouders steeds meer eisen gaan stellen aan wat VDZ levert. Dat betekent dat we er met 
z’n allen de schouders onder moeten zetten en de groep van vrijwilligers groter moet worden. Een 
manier om dit te doen is door het aantal uren dat leden en/of ouders van jeugdleden te verhogen 
naar twaalf in plaats van negen uur.  
 
Vrijwilligerswerk is en blijft ook leuk om te doen en biedt leden meteen de mogelijkheid om kennis 
te maken met andere leden en vrijwilligers of om gezellig met anderen een bardienst te draaien of 
een (jeugd)activiteit te organiseren. En ditmaal hoeft men niet bang te zijn dat er iedere keer een 
beroep op dezelfde personen wordt gedaan, want iedereen doet mee!  
 
Nieuwe vrijwilligersregeling in het kort 
De nieuwe 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 twaalf uur (dit was tot 2014 drie 
keer drie uur = 9 uur). Voor jeugdleden t/m C-junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt deze 
verplichting voor een van de ouders of verzorgers. Leden kunnen daarbij kiezen uit één van de 
volgende categorieën van werkzaamheden: (1) uitvoeren van bar-, keuken- en 
schoonmaakdiensten, (2) meehelpen met activiteiten (zoals toernooien, feestavonden, 
evenementen en jeugdactiviteiten). 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.  
 
Leeftijdsbepalingen 
Van jeugdleden t/m C junioren (t/m 14 jaar, jongens en meisjes) geldt deze regeling voor een van 
de ouders of verzorgers. A- en B-junioren worden vanaf seizoen 2014 door VDZ verplicht om te 
helpen met een activiteit.  Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het plannen van deze 
activiteiten. Ouders of verzorgers van A- en B-junioren kunnen desgewenst ook aan deze regeling 
deelnemen.  
Bardiensten en/of keukendiensten kunnen alleen uitgevoerd worden door leden, ouders of 
verzorgers van 18 jaar en ouder,met dien verstande dat bardiensten ’s ochtends als er geen 
alcohol geschonken wordt, ook gedaan kunnen worden door A- en B-jeugd jonger dan 18 jaar.. 
 
Vrijstelling voor kaderleden, niet-spelende leden en 70+-leden 
Leden die een kaderfunctie vervullen bij VDZ zijn vrijgesteld van deze nieuwe regeling aangezien 
zij al veel werkzaamheden voor de club verrichten. Denk aan trainers, leiders, clubscheidsrechters 
en commissieleden. Het bestuur stelt een maximum aan begeleiding per jeugdteam (A t/m F) van 
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twee personen Als teams met meerdere leiders/coaches werken, kunnen dus maximaal 2 
personen “vrijgesteld” worden van bardiensten. Als een ouder/speler alle thuiswedstrijden fluit of 
alle thuis- en uitwedstrijden vlagt, wordt hij/zij ook vrijgesteld. Dit moet echter uiterlijk bij de start 
van het seizoen bekend zijn gemaakt. Tijdens het seizoen kunnen hier geen wijzigingen meer in 
plaatsvinden. 
Verder zijn ook niet-spelende leden vrijgesteld van deze regeling. Trainingsleden worden verplicht 
om twee keer een dienst van drie uur te draaien. 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.  
Kaderleden, niet-spelende leden en 70+-leden die wel vrijwilligerswerk willen doen zijn natuurlijk 
van harte welkom! 
Leden, ouders en verzorgers die zo nu en dan hand en spandiensten verrichten rondom 
voetbalwedstrijden of trainingen (denk aan vervoer naar uitwedstrijden, wassen van voetbalkleding 
of af en toe als grensrechter fungeren) zijn geen kaderlid en voor hen geldt deze nieuwe regeling 
ook. 
 
Vrijstelling voor leden met gezondheidsproblemen 
Ook leden 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 door bestaande leden 
Alle leden krijgen ruim voor aanvang van het nieuwe seizoen persoonlijk bericht en krijgen daarna 
4 weken de tijd om zich op te geven voor één van de drie categorieën van verenigingswerk. Leden 
die zich opgeven voor bar-, keuken- en schoonmaakdiensten kunnen gedurende deze 4 weken op 
de website van VDZ zelf de data en tijdstippen invullen 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 aanmeldingsformulier kiezen uit één van de volgende drie categorieën van 
werkzaamheden: (1) uitvoeren van ba- keuken of schoonmaakdiensten, (2) meehelpen met 
activiteiten (zoals toernooien, feestavonden, evenementen en jeugdactiviteiten) of . Nieuwe leden 
worden tijdens het eerste seizoen meteen ingepland voor bardiensten of voor andere activiteiten.  
 
Afzeggen van ingeplande werkzaamheden is niet mogelijk 
Nadat men is ingepland voor het verrichten van verenigingswerk, is men 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 u om wat voor reden dan ook verhinderd zijn, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
regelen van een vervanger. Ook bent u er dan verantwoordelijk voor dat uw vervanger ook 
daadwerkelijk op het afgesproken tijdstip verschijnt en het verenigingswerk verricht. Alleen in 
bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met de betreffende commissie. U begrijpt dat 
het voor VDZ onmogelijk is om alle verzoeken voor wijzigingen of verplaatsingen centraal te 
coördineren. U moet uw plaatsvervanger dus zelf tijdig (= minimaal 1 week vantevoren met 
uitzondering van ‘noodsituaties’) regelen (bijvoorbeeld door in het team van uw kind met een 
andere ouder te ruilen)!  Als u op het laatste moment toch afzegt en geen vervanger regelt, krijgt u 
hoe dan ook een boete van € 35,-.  (zie hieronder) 
 
Wat gebeurt er bij niet nakomen afspraken / niet verrichten vrijwilligerswerk? 
Als leden of een van de ouders of verzorgers (of hun plaatsvervanger) een vooraf gemaakte 
afspraak niet nakomen, moet men een bedrag betalen van € 35,- ter compensatie van hun 
afwezigheid. Op het laatste moment moet er immers een oplossing gezocht worden en daar zijn 
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extra werkzaamheden en kosten aan verbonden. Leden zijn verplicht dit bedrag te betalen, tenzij 
het bestuur van mening is dat er sprake is van speciale omstandigheden. Als men voor de tweede 
keer een vooraf gemaakte afspraak niet nakomt, wordt dit bedrag verdubbeld en volgt er een  
waarschuwing. Leden die voor de derde 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 
Leden die door omstandigheden absoluut niet kunnen deelnemen aan deze regeling, kunnen een 
verzoek indienen bij het bestuur om in aanmerking te komen om in plaats van vrijwilligerswerk ten 
behoeve van de vereniging een jaarlijkse compensatiebijdrage van € 75,- te betalen. Met deze 
jaarbijdrage kunnen desgewenst betaalde krachten ingeschakeld worden om het benodigde 
verenigingswerk alsnog te laten verrichten (Dit geldt niet voor leden die door 
gezondheidsproblemen niet in staat zijn om vrijwilligerswerk te doen).  
Het bestuur doet dit echter slechts in uitzonderingsgevallen en in zeer klemmende gevallen. Het 
bestuur beoordeelt elk geval apart en aan het oordeel in het ene geval kunnen geen rechten 
worden ontleend voor een ander geval. Kortom uitgangspunt is: iedereen doet mee, behouders 
klemmende individuele redenen, ter beoordeling van het bestuur. 
 
Vele handen maken licht werk! 
Het invoeren van een regeling 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: 
en het past uitstekend in onze ambitie van ‘duurzaam verenigen’. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben. Wij hopen en vertrouwen op uw begrip en medewerking. 
Alleen met uw medewerking kan VDZ een bloeiende en goed georganiseerde vereniging zijn en 
blijven. Een vereniging van leden, voor leden en door leden!  
 
 
VDZ Bestuur vastgesteld in ALV april 2014, geactualiseerd door bestuur  in september 2015 en op 
verzoek van de algemene ledenvergadering is de afkoopregeling aangepast in juni 2017. 
 
 


