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Vrijwilligerstaken – Veel gestelde vragen 
 

 

 
 

Woord vooraf - Een vereniging run je samen! 

 

Een vereniging kan alleen bestaan met voldoende vrijwilligers. Daarom verwachten wij van alle 

leden of hun ouders/verzorgers dat ze zich inzetten voor de vereniging. 

Er zijn allerlei vrijwilligerstaken en -activiteiten, denk bijvoorbeeld aan het leiden of trainen van een 

team, bardiensten draaien, organiseren van speldagen en bestuurlijke taken enzovoort.  Als 

iedereen zijn/haar steentje bijdraagt, gaat het niet alleen veel gemakkelijker en beter, maar is het 

natuurlijk ook gezelliger. 
 

Met z’n allen vormen we de vereniging! 
 

Als jij niets voor Vredenburch kunt betekenen, dan kan Vredenburch helaas ook niets betekenen 

voor jou. 

In seizoen 2016/2017 is begonnen met een verplichte vrijwilligersbijdrage voor spelende leden, een 

borgsom van 50 Euro. 

Van ieder spelend lid of zijn/haar ouders of verzorgers wordt verwacht dat gedurende het seizoen 

een aantal uren vrijwilligerstaken worden verricht. Als aan het einde van het seizoen aan de 

verplichting is voldaan dan gaat de borgsom mee naar het volgende seizoen. Is er niet aan de 

vrijwilligersverplichtingen voldaan dan betaal je opnieuw een borgsom van 50 Euro voor het nieuwe 

seizoen.  

Dit is een overzicht van veel gestelde ‘Vragen en Antwoorden’ rond vrijwilligerstaken bij 

Vredenburch. 

Mocht je het antwoord op jouw vraag hier niet tussen zien staan, dan kan je deze vraag stellen 

aan vrijwilligerscoordinator@krsv-vredenburch.nl 
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1. Hoe moet ik me aanmelden als vrijwilliger? 

Je kan je aanmelden via de website van KRSV Vredenburch http://www.krsv-vredenburch.nl/. Hier 

is ook een instructie te vinden. 
 

2. Het lukt me niet om te registreren via de website – wat moet ik doen? 

Als het echt niet lukt om te registreren, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator 

vrijwilligerscoordinator@krsv-vredenburch.nl . Als er voor 1 januari geen registratie is gedaan 

dan ben je in principe de borgsom kwijt. 

 

3. Kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger? 

Ja, in principe kan iedereen zich aanmelden. Een aanmelding moet worden vervolgens nog worden 

goedgekeurd. Hierbij kijken we naar de relatie die de aanmelder heeft tot de (jeugd)leden en de 

vereniging. 

Met de introductie van het vrijwilligersbeleid in seizoen 2016-2017 verwachten we dat 

ouders/verzorgers van jeugdleden, of jeugdleden ouder dan 15 jaar, vrijwilligerstaken gaan doen. 
 

4. Hoe oud moet je zijn om vrijwilligerstaken te doen? 

Je moet ouder zijn dan 15 jaar. Spelende leden vanaf O-17 mogen dus zelf vrijwilligerstaken doen. 
Voor bardiensten moet je ouder zijn dan 18 jaar. 

 

5. Wie moeten de 50 Euro vrijwilligersbijdrage betalen? 

Alle spelende leden betalen de 50 Euro. De overige leden en relaties van Vredenburch dus niet. 
 

6. Wanneer krijg ik de 50 Euro vrijwilligersbijdrage terug? 

De vrijwilligersbijdrage is een borgsom. Deze borgsom krijg je pas terug als je het lidmaatschap van 

Vredenburch beëindigt en je vrijwilligerstaken hebt volbracht. 

 

7. Als ik geen vrijwilligerstaken doe – ben ik dan de borgsom kwijt? 

De vrijwilligersbijdrage is een borgsom. De borgsom is niet bedoeld als afkoopsom voor de 

werkzaamheden. De bedoeling is juist om iedereen bij de vereniging te betrekken. 

Ben je echt niet van plan je voor de vereniging in te spannen? Als jij niets voor Vredenburch 

kunt/wil betekenen, dan kan Vredenburch helaas ook niets betekenen voor jou. Dit betekent dat 

je je borgsom kwijt bent. 
 

8. Hoeveel tijd kosten de vrijwilligerstaken? 

Per ingang van het seizoen 2017-2018 is vastgesteld dat per spelend lid per seizoen 100 punten 

moeten worden behaald om de borgsom niet kwijt te raken. Met schoonmaakwerkzaamheden 

krijg je 10 punten per uur. Voor de taken commissiekamer, kantinedienst en kleedkamerdienst 

krijg je 8 punten per uur. Voor families met meer dan twee jeugdleden op Vredenburch geldt 

dat ze voor twee spelende leden taken moeten verrichten. 

 

http://www.krsv-vredenburch.nl/
mailto:vrijwilligerscoordinator@krsv-vredenburch.nl
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9. Wie mag een vrijwilligerstaak uitvoeren? 

De ouders/verzorgers van een spelend lid mogen taken uitvoeren. Als het lid ouder is dan 15 

jaar mag hij/zij ook zelfstandig taken uitvoeren (vanaf O-17). 
 

10.  Mag ik meer dan de verplichte taken uitvoeren? 

Als je aan je verplichtingen hebt voldaan dan kan je natuurlijk altijd nog meer voor onze vereniging 

doen. Om alle spelende leden aan hun verplichtingen te kunnen laten doen willen we de taken 

bardienst, schoonmaakdienst  en commissie- kleedkamerdienst hiervoor benutten. 

Het wordt natuurlijk op prijs gesteld als je je wilt inzetten voor de vereniging en er is ook 

altijd genoeg te doen! Neem hiervoor contact op met de vrijwilligerscoördinator. 

 

11. Kan ik vrijstelling krijgen voor vrijwilligerstaken? 

Het is mogelijk om vrijstelling te krijgen als je zogenaamde kerntaken uitvoert. Diegene die al 

werkzaamheden voor de club verrichten zoals leiders, trainers en scheidsrechters worden 

bijvoorbeeld vrijgesteld. Het mag duidelijk zijn dat deze vrijwilligers veel uren en energie in de 

vereniging steken! 

 

12. Waarom alleen deze vier vastgestelde taken?  
De taken kantinedienst, schoonmaakdienst en commissiekamer en kleedkamerdienst 

vereisen veel mensuur- inzet en zijn geschikt om alle spelende leden aan hun verplichtingen 

te kunnen laten voldoen. Wellicht zal in de toekomst de lijst met vrijwilligerstaken worden 

uitgebreid, maar vooralsnog starten we met deze vier diensten. 
 

13. Wat is een bardienst? Wat moet ik doen bij een bardienst? 

Je staat met een aantal mensen achter de bar – ondersteund door een vaste vrijwilliger. Je zorgt 

voor drankjes en hapjes die de leden en gasten bestellen en natuurlijk een goede sfeer! Ook zorg 

je ervoor dat de kantine netjes blijft door bijvoorbeeld af en toe een doekje over de tafels te halen 

en de lege flesjes en glazen op te halen. Om een bardienst te draaien moet je ouder zijn dan 18 

jaar. 

De diensten zijn in de regel op zaterdag, zondag, woensdagmiddag, dinsdagavond en 

donderdagavond. 
 

14. Wat is een schoonmaakdienst? Wat moet ik doen bij een schoonmaakdienst?   
De kantine, de bestuurskamer, de kleedkamers en de toiletten worden gereinigd. Mocht er 

gelegenheid zijn dan wordt ook de tribune en de boel buiten onderhanden genomen. De 

diensten zullen begeleid worden door vaste vrijwilligers die ervoor zorgen dat alle benodigde 

spullen aanwezig zijn.  Het schoonmaken vindt plaats in groepsverband op maandagochtend en 

op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond en zondagmiddag.  
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15. Wat is een commissiekamerdienst? Wat moet ik doen? 
In de commissiekamerdienst ben je, samen met een aantal andere vrijwilligers, aanspreekpunt 

van de club. Je ontvangt de leider(s) van de tegenstander(s) en de scheidsrechters met een 

kopje koffie en je wijst ze de weg naar de juiste kleedkamer.  
 

Er is altijd een vaste vrijwilliger aanwezig die je met alle plezier zal helpen bij eventuele 
problemen. 

 

Deze diensten zijn in de regel op zaterdag of zondag. 
 

16. Wat is een kleedkamerdienst? Wat moet ik doen? 
Bij een kleedkamerdienst zie je erop toe dat de kleedkamers netjes en ordelijk worden 
achtergelaten. Je veegt de kleedkamers tussendoor even aan en begeleidt teams naar de 
kleedkamer. Je beheert ook de toegang tot de kleedkamers.  
 
Er is altijd een vaste vrijwilliger aanwezig die je met alle plezier zal helpen bij eventuele 
problemen. 
 
Deze diensten zijn in de regel op zaterdag of zondag. 

 

17. Kan ik andere taken uitvoeren? 

De taken kantinedienst, schoonmaakdienst, kleedkamerdienst en commissiekamer vereisen veel 

mensuur- inzet en zijn geschikt om alle spelende leden aan hun verplichtingen te kunnen laten 

voldoen. 

Als je je wilt inzetten als Leider, Trainer of Scheidsrechter dan kan je worden vrijgesteld. (Zie ook 

vraag 11). Neem hiervoor contact op met de vrijwilligerscoördinator. 

Ook als je voor een team wilt inzetten door wekelijks de tenues te wassen kan je eventueel 

vrijstelling krijgen – bespreek dit eerst met de leider van het team en neem vervolgens contact op 

met de vrijwilligerscoördinator. 

 

18. Hoe kan ik mij inschrijven voor taken? 

Als je bent geregistreerd kan je via de website, na inloggen, zien welke diensten er zijn. Inloggen 

kan via het menu Vrijwilligers- Registreren- Inloggen. Als je bent ingelogd zie je onder het kopje 

vrijwilligers een rode banner met de tekst “bekijk planning”. Als je hierop klikt kan je alle 

beschikbare roosters per dag, per week en per maand bekijken. Tot en met de eerste week van 

juni 2018 kan je je al inschrijven voor taken.  In het rooster kan je klikken op de taak die je op een 

bepaalde datum wilt gaan doen.  Als je kiest voor een taak krijg je de melding: “weet je zeker dat 

je je voor deze taak wilt aanmelden?” Zo ja, klik dan op oké. Als de vrijwilligerscoördinator je taak 

goedkeurt ben je definitief ingeschreven op de taak. Je ontvangt hiervan een e-mailnotificatie.  
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19. Wat moet ik doen als ik verhinderd ben? Kan ik ruilen? 

Wanneer je niet in de gelegenheid bent je taak uit te voeren dien je zelf een vervanger te regelen 

en dit door te geven aan de vrijwilligerscoördinator. Diegene die ingedeeld staat blijft wel 

verantwoordelijk voor de taak. 

 

20. Wat gebeurt er als ik niet op kom dagen? 

Bij niet op komen dagen breng je niet alleen jezelf maar ook de club in diskrediet. Andere 

vrijwilligers moeten op je kunnen rekenen! Uiteraard blijft je verplichting bestaan en moet je je 

opnieuw intekenen voor een taak. Bij herhaaldelijk niet op komen dagen zonder overleg  zal niet 

alleen de borgsom vervallen, maar zullen ook gepaste sancties volgen. 
 

21.  Moet ik ook komen als de wedstrijden zijn afgelast? 

Bij afgelastingen gaan de commissiekamer werkzaamheden, kleedkamerdienst en de 
kantinedienst in principe gewoon door. (Dit i.v.m. het beantwoorden van de telefoon en het 
opvangen van spelers en begeleiders). Je moet dus ook komen bij afgelastingen. (Indien de taken 
toch geen doorgang vinden, word je hiervan op de hoogte gesteld). 

 

22. Hoe kan ik de vrijwilligerscoördinator bereiken? 

Je kan het beste per e-mail contact opnemen met de 

vrijwilligerscoördinator: vrijwilligerscoordinator@krsv-vredenburch.nl 
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