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MEMO 
 

ONDERWERP 

Vrijwilligersbeleid WDS ’19 2016-2017 

 

1. AANLEIDING 

We willen meegaan met de tijd. Het traditionele beeld van de vrijwilliger die zich jaren 

achtereen inzet voor een sportvereniging sluit steeds minder aan bij de realiteit. Het is niet 

meer vanzelfsprekend dat er iemand is die 24 uur per dag, 7 dagen per week iedereen 

verzorgt. De moderne vrijwilliger is meestal voor een beperkte periode beschikbaar en wil 

een afgebakende taak uitvoeren. We vinden dat het verdelen van werkzaamheden en klussen 

voor binding tussen leden zorgt. Daarnaast heeft WDS de ambitie om de vereniging en het 

sportpark naar een hoger niveau te tillen en toch betaalbaar sporten aan te bieden. Dat kan 

alleen als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. 

 

2. KERN VAN HET VRIJWILLIGERSBELEID 

Alle (ouders van) spelende (jeugd)leden kunnen jaarlijks een deel van hun contributie 

terugverdienen door het verrichten van activiteiten binnen de vereniging. Dit bedrag noemen 

we de vrijwilligersbijdrage en is voor seizoen 2016-2017 vastgesteld op €30. In Bijlage 1 is 

een opsomming gegeven van de mogelijke taken en activiteiten die recht geven op het 

terugverdienen van deze vrijwilligersbijdrage. 

  

  

aan 

leden van WDS ‘19 

kopie aan 

- 

datum 

22 mei 2016 

auteur 

Tim Jongbloed 

bijlage(n) 

A. voorwaarden 

teruggave 

vrijwilligersbijdrage 

Willebrordus Demos Sportvereniging   KvK.nr:  40280237 

‘Partner van NAC jeugdopleidingen’     www.wds19.nl 

Opgericht 1 november 1919     ING-BANK: NL45INGB0002962560 

Sportpark “Paradijs” (Haagse Beemden)    ABN AMRO: NL48ABNA0520758552 

Postbus 8739, 4820 BA Breda      

 www.wds19.nl  

https://www.facebook.com/pages/Willebrordus-Demos-Sportvereniging/206770666124287
https://twitter.com/WDS_19
http://www.wds19.nl/


 

Vrijwilligersbeleid WDS ’19 2016-2017  2 

    

3. LEDEN MET EEN STRUCTURELE TAAK 

Leden die een structurele taak vervullen en die gebruik willen maken van de teruggave van 

de vrijwilligersbijdrage, melden dit vooraf. We willen bereiken dat dit systeem zo weinig 

mogelijk extra administratie voor bestuur en commissies oplevert. Daarom leggen we de 

verantwoordelijkheid van het melden van een structurele taak die voldoet aan de in Bijlage 1 

gestelde voorwaarden bij het lid zelf. De uiterlijke datum om een structurele taak aan te 

melden voor de teruggave van de vrijwilligersbijdrage, wordt per seizoen gecommuniceerd. 

 

4. VERRICHTEN VAN BAR- EN KEUKENDIENSTEN 

Aan het begin van het seizoen wordt bij alle seniorenleden en ouders of verzorgers van 

juniorleden geïnventariseerd of zij wel/geen kantinedienst(en) willen draaien gedurende het 

seizoen. De barplanning wordt gemaakt en beschikbaar gesteld door de barcommissie, 

waarbij ieder (ouder of verzorger van een) lid aan het begin van het seizoen de mogelijkheid 

krijgt om zijn of haar eigen diensten in te plannen met behulp van het online 

barroostersysteem. Hierdoor krijgt iedereen de gelegenheid om zelf een goed moment te 

kiezen om de kantinedienst te draaien. De barplanning is continu beschikbaar en dynamisch. 

Na verstrijken van de inschrijfperiode is een (ouder of verzorger van een) lid zelf 

verantwoordelijk voor eventuele vervanging als blijkt dat hij/zij toch de bardienst niet kan 

draaien. 

 

5. NO-SHOW 

Indien een (ouder of verzorger van een) lid zonder afmelding niet op komt dagen bij een 

afgesproken taak of dienst, dan is het uitgangspunt dat daarvoor een schadevergoeding 

wordt betaald op basis van de schade die de vereniging daardoor lijdt. Voor het niet 

verschijnen bij een bar- of keukendienst, wordt deze schade bepaald op € 50,- per niet 

gedraaide dienst. Als de boete niet is betaald binnen 14 dagen nadat het lid hierover door 

het bestuur in kennis is gesteld, volgt er een direct speelverbod door middel van het inname 

van de spelerspas. Nadat de boete is voldaan zal in overleg met (ouder of verzorger van een) 

lid de niet gedraaide dienst of taak opnieuw worden ingepland voor zover de planning dit 

toelaat. 

 

6. OVERMACHT 

Indien een (ouder of verzorger van een) lid door overmacht niet een geplande kantinedienst 

kan draaien, dient hij of zij dit zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch door te geven 

aan de barcommissie (kantine.wds19@gmail.com of zie op de website onder barcommissie 

voor actuele telefoonnummers). Het niet of niet tijdig melden van een overmachtssituatie zal 

worden aangemerkt als een No-show (zie punt 5). Elke afgemelde dienst door overmacht 
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zal, na beoordeling door het bestuur, in overleg met het/de (ouder of verzorger van een) lid 

opnieuw worden ingepland voor zover de planning dit toelaat.  

 

7. UITBETALING VAN DE VRIJWILLIGERSBIJDRAGE 

Zoals gezegd is het streven dat dit systeem zo weinig mogelijk administratie en extra werk 

met zich meebrengt voor commissie- en bestuursleden. Daarom zal uitbetaling van de 

vrijwilligersbijdrage plaatsvinden op een beperkt aantal momenten gedurende het seizoen. 

Deze momenten zullen vooraf worden aangekondigd en gecommuniceerd. 

 

8. COMMUNICATIE 

Aan het begin van ieder seizoen worden de contactgegevens van de (ouders of verzorgers 

van) leden geïnventariseerd door middel van een controlemail. Daarnaast zal via alle 

beschikbare media de inventarisatieperiode kenbaar worden gemaakt. Indien tijdens deze 

periode het/de (ouder of verzorger van een) lid de controlemail niet ontvangen heeft, dient 

hij of zij dit per e-mail kenbaar te maken bij de barcommissie en/of bestuur. Op de website 

www.wds19.nl is een online mogelijkheid aangebracht om contactgegevens aan te passen of 

door te geven. Daarnaast zal de lijst met relevante datums in het kader van dit 

vrijwilligersbeleid geplaatst worden op een pagina over dit beleid op www.wds19.nl.   

 

9. GESCHILLEN 

Het vrijwilligersbeleid is met uiterste zorg samengesteld en na democratisch besluit 

aangenomen door de Algemene Ledenvergadering op 9 mei 2016. Mocht er alsnog 

onenigheid ontstaan over hetgeen er in dit document wordt geregeld, dan zal het bestuur 

hierin een beslissing nemen na overleg met de betrokken partijen.  

  

http://www.wds19.nl/
http://www.wds19.nl/
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BIJLAGE A: voorwaarden voor het terugkrijgen van de vrijwilligersbijdrage in een seizoen 

 

ACTIVITEIT OMSCHRIJVING DEEL VAN DE 

VRIJWILLIGERSBIJDRAGE 

Bar- of keukendienst Dagdeel (ochtend of middag) €15 per dienst 

Bestuurstaak  100% 

Commissietaak  100% 

Trainer/coach 1 mogelijk per team 100% 

Teambegeleider 1 mogelijk per team 100% 

Overige structurele taken Vaste taken die minstens 2 uur per 

week omvatten 

100% 

Incidentele taken Kan gaan om bijvoorbeeld 

kluswerkzaamheden 

€3 per uur met een 

maximum van €30 

Gezinskorting Vanaf het 3e spelende lid 

woonachtig op hetzelfde adres 

100% 

 


