
  Zo gaan wij om met vrijwilligers! 

 

Bezinnen, binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen en 
borgen. 
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Voorwoord 

Ons DNA 

Een plek in je eigen wijk waar sport en vriendschap hand in hand gaan. Een plek 
waar je je sportieve prestaties waar kunt maken en het niet uitmaakt waar je 
vandaan komt. Een plek waar je kunt zijn wie je bent en waar je bovenal met respect 
wordt behandeld 

Als SPORTERS, OUDERS en VRIJWILLIGERS van WDS’19 willen we zo’n plek 
zijn. Een plek waar we ons bezig kunnen houden met VOETBAL, de sport waar we 
met z’n allen warm voor lopen.  

En ja, we weten het. We leggen de lat best hoog. Toch denken we dat het kan. En 
ook dat het onze verantwoordelijkheid is. Een amateurvereniging die als een thuis 
voelt, die jongeren en ouderen gelijke kansen biedt. Juist omdat in onze 
maatschappij die kansen vaak worden bepaald door daar waar je wieg heeft 
gestaan. Een maatschappij  ook waar individuele belangen en persoonlijke 
overtuigingen de toon zo bepalen dat we niet meer zien wat we met z’n allen graag 
willen: plezier maken.   

Bij WDS’19 gaat het om dat plezier. En juist dan mag niemand buitenspel komen te 
staan. In sportief opzicht niet, maar ook niet als het om vriendschappen gaat. Bij 
WDS ‘19 is diversiteit geen doel op zich, het is een vertrekpunt om elkaar beter te 
leren kennen, te begrijpen en vooruit te komen. Daar staan we met z’n allen achter.  
Doe je mee? 
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Inleiding 

                            

En zo is het maar net!  
De titel ‘Zo gaan wij om met vrijwilligers!' is niet zomaar uitgekozen.  

Voor WDS’19 zijn vrijwilligers mensen die zich met hart en ziel inzetten voor onze 
prachtige club. Het zijn die mensen waardoor al onze sportende leden (samen of 
alleen) zoveel plezier beleven aan de sport. Daar mag best wat tegenover staan. 
Sterker nog; daar móet zelfs wat tegenover staan, vinden wij als bestuur / 
vrijwilligerscommissie.  

Wij hebben deelgenomen aan de cursus ‘Meer vrijwilligers voor sportclubs’ (MVVS). 
Dit vrijwilligersbeleid is opgesteld aan de hand van de 7 B’s:. 
bezinnen, binnenhalen, belonen, begeleiden, behouden, beëindigen en borgen. 
 
De 7B’s hebben we in dit document uitgewerkt. Zo kunnen we potentiële vrijwilligers 
nóg beter laten zien waarom vrijwilligerswerk zo leuk is en vooral ook wat het de 
vrijwilliger zelf oplevert. Natuurlijk verdient het behoud van vrijwilligers minstens 
zoveel aandacht als het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers, ook hier besteden we 
ruimschoots aandacht aan. 

Vrijwilligers werken hard om onze club nog mooier en toekomstbestendig te maken. 
Als club werken wij hard om ervoor te zorgen dat vrijwilligers gezien en gewaardeerd 
worden. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen en dat ze ideeën kunnen delen of kunnen 
uitvoeren.  
 
Vrijwilligers de aandacht geven die ze verdienen, daar draait het om! 
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Bezinnen 

Het doel van ons vrijwilligersbeleid is: 

• Vrijwilligers betrekken bij onze vereniging en dezen zo lang mogelijk bij 
WDS’19 betrokken te laten zijn. Samen de vereniging draaiende en levendig 
te houden. 

• Ieder lid, ouder- en of begeleider zijn/ haar steentje bijdraagt aan WDS’19. 
• Het is niet verplicht, maar wel noodzakelijk om vrijwilligerswerk te doen. 
• Wij zijn blij met iedere vrijwilliger. 
• Ouders ondersteunen de vereniging en het team van hun kind. Vanaf JO13 

gaan we er vanuit dat ieder lid zich in zal zetten voor de vereniging, veldjes 
klaarzetten, spelbegeleiden, keertje fluiten bij jongere team, vlaggen en 
scheidsrechter zijn.  

• Wij gaan uit van ieders wensen, kwaliteiten en talenten. 
• Wij hebben vrijwilligersfuncties voor structurele vrijwilligerstaken, maar 

zoeken ook vrijwilligers voor kleinere eenmalige taken. 

Wij willen een club zijn: 
• Waar je gezellig en sportief kunt voetballen 
• Waar respect voor elkaar is 
• Waar iedereen betrokken is en bereid is om veel voor de club te doen     
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Binnenhalen 

Een persoonlijke aanpak in het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers is van cruciaal 
belang. Vanaf nu zetten we daarom in op een persoonlijke benadering met een 
warm welkom. 

We vinden het belangrijk dat vrijwilligers samen een afspiegeling van de club zijn. Bij 
de zoektocht naar vrijwilligers betrekken we daarom zowel ouders, trainers, 
elftalbegeleiders, seniorspelers als jeugdleden. 
Door ook de jeugdleden mee te laten denken, ontdekken ze al op jonge leeftijd hoe 
leuk het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. 
Als club hebben we de volgende aanpak voor het werven (en dus persoonlijk 
benaderen) van nieuwe vrijwilligers: 

Nieuwe leden worden geïnformeerd hoe er met vrijwilligers om wordt gegaan en 
waarom ze belangrijk zijn, en wat ons vrijwilligersbeleid is. 
Alle leden bij WDS’19 worden gevraagd de vrijwilligerstest van Taakie in te vullen en 
aan de hand van deze test wordt een profiel aangemaakt. Aan ieder nieuw lid 
(ouder/verzorger van) wordt direct gevraagd om vrijwilligerstest in te vullen zodat 
direct een profiel beshikbaar is.  
Na het invullen van vrijwilligerstest weten en kennen we als vereniging ieders 
specifieke talent en profiel en kan ene lid vrijblijvend maar wel gericht benaderd 
worden om iets voor de club te doen. 
Door Taakie krijgen we een goed beeld van ieders motieven, kennis, vaardigheden 
en beschikbaarheid. Het Taakie bestand wordt beheerd door de 
vrijwilligerscoördinator. 

Onboarding 

Met iedere nieuwe vrijwilliger wordt een persoonlijk gesprek gevoerd om te zorgen 
voor een goede onboarding. De vrijwilligerscoördinator en/of vrijwilligerscommissie 
organiseren dit en leggen dit vast. 
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Begeleiden 

Zodra er een nieuwe vrijwilliger is, begint het echte werk pas. Wij als club zien 
vrijwilligers het liefst een tijdje ‘meegaan’ en investeren daarom in goede 
begeleiding. Goede begeleiding is essentieel voor het binden van vrijwilligers aan de 
club. 

Persoonlijke begeleiding 
 
Persoonlijke begeleiding begint binnen onze club met een intakegesprek.Tijdens het 
intakegesprek wordt er afgesproken bij wie de nieuwe vrijwilliger terecht kan met 
vragen, klachten en ideeën. 
Iedere vrijwilliger krijgt (de mogelijkheid van) een buddy, een meer ervaren 
vrijwilliger die met praktische tips en tricks kan helpen.  
Zes weken na het intakegesprek neemt de vrijwilligerscoördinator contact op met de 
‘nieuwe’ vrijwilliger om te vragen hoe het gaat en wat zijn of haar ervaringen zijn etc.  
Daarnaast wordt zo nu en dan (bijvoorbeeld tijdens trainingen, activiteiten of 
wedstrijden) gevraagd hoe het met de vrijwilliger gaat. Op deze manier wordt een 
vinger aan de pols gehouden. 

                          

Begeleiding commissies 

Er is een database waarin alle gegevens van de vrijwilligers zijn verwerkt, maar ook 
wat de vraag is vanuit de verschillende commissies.  
Op die manier is alles goed in kaart en kan de kracht van de vrijwilliger worden 
gekoppeld aan de vraag in een bepaalde functie. 
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Belonen 
 
Vrijwilligers vormen de spil binnen onze club. Zonder vrijwilligers geen sportclub. 
Erkenning, waardering en beloning van vrijwilligers is maatwerk. Wij streven ernaar 
om iedereen op een passende manier te belonen en te waarderen. 

Binnen WDS’19 is de vrijwilligerscommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de beloning en waardering van de vrijwilligers.  
Wanneer we het hebben over belonen denken we aan: 

• Een aantal keer per jaar belonen wij vrijwilligers met een attentie en wij 
besteden aandacht aan geboorte, overlijden of andere persoonlijke 
momenten 

• Een keer per jaar feestavond voor vrijwilligers 
• Voor trainers/begeleiders clubkleding (herkenbaarheid) 
• Vrijwilligers ontvangen tijdens hun werkzaamheden een consumptie. Dit is 

afhankelijk van de aard van werkzaamheden 
• Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om trainingen en opleidingen te 

volgen die relevant zijn voor hun vrijwilligerswerk. 

                                                                                 

Waarderen 
Het waarderen van de vrijwilligers binnen onze club gebeurt op de volgende manier:  

• Persoonlijk  
• Zoveel mogelijk betrekken bij de club. 
• Nieuwe ideeën van vrijwilliger serieus en bespreekbaar maken 
• Naar meningen vragen   

Onkostenvergoeding 
Onkosten die worden gemaakt voor de club kunnen na toestemming van de 
penningmeester worden gedeclareerd. 

Bijdrage leden 
Ieder lid van WDS’19 betaald aanvullend op de “gewone” contributie € 30,00 
vrijwilligersbijdrage extra. Als je vrijwilligerswerk doet voor de vereniging kun je deze  
€ 30,00 terug krijgen.  
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Behouden 
 
Het binnenhalen van vrijwilligers is één ding, maar hoe houden we onze vrijwilligers 
aan boord? De sleutel tot het behouden van vrijwilligers is dat onze club de 
vrijwilligers blijft volgen en daarnaast zorgen we ook nog eens voor goede 
werkomstandigheden. 
Mensen veranderen door de tijd heen. Qua leefomstandigheden, mogelijkheden/ 
beperkingen en qua behoeften. Het is daarom noodzakelijk om goed in beeld te 
hebben en te volgen wat de vrijwilliger wil en kan.  

Inspraak en informatievoorziening  
Binnen onze club vinden we het van belang dat onze vrijwilligers inspraak hebben. 
Inspraak met name over zaken die de vrijwilligers direct raken, bijvoorbeeld over de 
inhoud van hun werkzaamheden.  

• Persoonlijk benaderen 
• Zoveel mogelijk betrekken bij de club. 
• Nieuwe ideeën van vrijwilliger serieus en bespreekbaar maken 
• Naar meningen vragen   

 
Communicatie 
De club vindt het belangrijk dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van alle 
ontwikkelingen rondom de club. Daarom worden vrijwilligers regelmatig 
geïnformeerd en betrokken bij ontwikkelingen. Deze communicatie gaat mondeling, 
per Whatsapp en gebundeld via het mededelingenbord op de website en fysiek in de 
kantine.  
 
Arbeidsomstandigheden (en verzekeringen) 
Alle vrijwilligers in de gemeente Breda zijn verzekerd bij het uitvoeren van hun taken.  
Dit is geregeld via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Dit geldt voor 
ongelukken en voor schade aan derden. 
De club is op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige 
en gezonde werkomstandigheden. 
Het bestuur heeft ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,  
Ouders die rijden met kinderen wordt gevraagd om een auto- en inzittende 
verzekering af te sluiten. (niet verplicht). 

VOG 
Wij vragen van de vrijwilligers een VOG om zo bij te dragen aan een zo veilig  
sportklimaat. Voor vrijwilligers die met jeugd werken is het een noodzaak om deze 
taak of functie te vervullen. 
De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag komt voor rekening van de club. 
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Beëindigen 
 
Er zijn mensen die stoppen als vrijwilliger omdat ze iets anders willen gaan doen, 
maar nog wel als lid blijven deelnemen aan activiteiten. In alle gevallen van 
beeindiging van vrijwilligers functies en taken is het zinvol om te evalueren waar 
verbeterpunten liggen en wat er goed is gegaan. 

Het exitgesprek 
Het houden van een exitgesprek geeft gelegenheid om met elkaar ervaringen te 
delen en te bespreken hoe de periode wordt afgesloten. Hier wordt de club alleen 
maar sterker van. De vraag die zeker gesteld moet worden is: Wil je ambassadeur 
van WDS’19 blijven? Dus goede reclame blijven maken voor onze club. 
De bedoeling is namelijk dat we op een goede manier uit elkaar gaan met wederzijds 
respect. 
Maar er zijn ook vrijwilligers die eigenlijk geen afscheid willen nemen, maar die 
dringend gevraagd wordt dit toch te doen, omdat ze niet goed functioneren. 
Om dit afscheid te rechtvaardigen zul je vooraf een goed gemotiveerd verslag 
moeten maken. Tevens moet je de desbetreffende vrijwilliger al een keer benaderd 
hebben om zijn functioneren te bespreken. Bij geen verbetering kun je dan van hem/
haar gemotiveerd afscheid nemen.  
 
Overdracht van werk 
Als je uit elkaar gaat en dus stopt met je activiteiten is het logisch dat de taken goed 
worden overgedragen aan een nieuwe/ andere vrijwilliger. Daar ondersteund de 
vrijwilligerscommissie in en bij voorkeur wordt de vervanger gelijk betrokken. 

Afscheid nemen 
Het afscheid is een geschikt moment om de vrijwilliger nogmaals te bedanken voor 
zijn of haar inzet. Een afscheidsattentie wordt altijd gegeven.  
Daarnaast is er jaarlijks een moment waarin alle vrijwilligers, en ook de vrijwilligers 
die het afgelopen jaar afscheid hebben genomen, feestelijk worden bedankt. 

Wij doen als club onze uiterste best om als “goede” vrienden uit elkaar te gaan. 
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Borgen 

Om dit alles in goede banen te leiden is het belangrijk om regelmatig (tenminste 
eens per jaar) dit hele plan te evaluren. 
Tussentijds is er altijd ruimte om op ontwikkelingen in te springen, maar minimaal 
één keer per jaar evalueren. Gebeurt alles nog zoals afgesproken? Moet er iets 
veranderen? Zijn er nieuwe ontwikkelingen die aangepast moeten worden? 

 

 10



Bezinnen: 
Een plek in je eigen wijk waar sport en vriendschap hand in hand gaan. Een plek waar je je 
sportieve prestaties waar kunt maken en het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Een plek 
waar je kunt zijn wie je bent en waar je bovenal met respect wordt behandeld. 

Binnenhalen:  
Vanaf nu zetten we in op een persoonlijke benadering met een warm welkom. Vrijwilligers 
zijn een afspiegeling van de club, ouders, seniorspelers en jeugdleden. 
Wij begeleiden de trainers en elftalbegeleiders hoe ze nieuwe leden en daarmee ook nieuwe 
vrijwilligers moeten informeren.  Aan ieder nieuw lid wordt gevraagd om “Taakie” in te vullen. 
Alle bestaande leden (en hun ouders) wordt gevraagd om “Taakie” in te vullen. Dit bestand 
van Taakie wordt beheerd door de vrijwilligerscoördinator. Als er potentiële vrijwilligers zijn 
die overwegen om een taak te gaan doen voert de vrijwilligerscoördinator daarmee het 
intakegesprek. 

Begeleiden: 
Persoonlijke begeleiding begint binnen onze club met het intakegesprek. Iedere vrijwilligere 
krijgt de mogelijkheid van een buddy, een meer ervaren vrijwilliger die met praktische tips en 
tricks kan helpen. Zes weken na het intakegesprek neemt de vrijwilligerscoördinator contact 
op met de ‘nieuwe’ vrijwilliger voor een korte evaluatie. Iedere vrijwilliger weet waar hij of zij 
met vragen, opmerkingen en uitdagingen terecht kan.  
Vanuit iedere commissie is iemand gekoppeld aan een bestuurslid en daarmee is een 
directe lijn met het bestuur gerealiseerd. 

Belonen: 
Als club belonen, waarderen en vergoeden we de vrijwilligers. 
Belonen met consumptie, training, feest etc.  
Waarderen door te betrekken en te luisteren, persoonlijk te benaderen, te ondersteunen en 
begeleiden etc.  
Vergoeden door voor de club gemaakte kosten te vergoeden zoals in het onkostenbeleid 
staat. Leden die vrijwilligerswerk doen krijgen de vrijwilligersbijdrage van €30,- terug.   
  
Behouden:  
Mensen veranderen door de tijd heen. Het is daarom noodzakelijk in beeld te hebben wat de 
vrijwilliger wil en kan. Vrijwilligers hebben inspraak in zaken die de vrijwilligers direct raken, 
bijvoorbeeld over de inhoud van hun werkzaamheden. 
Vrijwilligers worden regelmatig geïnformeerd en betrokken bij ontwikkelingen binnen de club. 
Iedere vrijwilliger is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente Breda. 
Iedere vrijwilliger overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag. 
  
Beëindigen: 
We houden altijd een exitgesprek om met elkaar ervaringen te delen en te kijken hoe de 
periode wordt afgesloten. Een einde is de doorstart van een ambassadeur van WDS’19. De 
bedoeling is namelijk dat we op een goede manier uit elkaar gaan met wederzijds respect. 
Als je uit elkaar gaat en dus stopt met je activiteiten draag je jouw taken goed over aan een 
nieuwe/ andere vrijwilliger. 
Een afscheidsattentie wordt altijd gegeven. Daarnaast is er jaarlijks een avond waarin alle 
vrijwilligers en ook de vrijwilligers die het afgelopen jaar afscheid hebben genomen feestelijk 
worden bedankt.  
We doen als club ons uiterste best om als “goede” vrienden uit elkaar te gaan. 

Borgen: 
We evalueren tussentijds op informele wijze en minimaal één keer per jaar formeel met alle 
vrijwilligers. De club, de maatschappij, de leden en de vrijwilligers veranderen; ons beleid 
moet daarin mee veranderen zodat het altijd goed aansluit.
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