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Waar komt het vrijwilligersbeleid vandaan en waar is het voor nodig? 

Ik ben al jaren vrijwilliger bij de SC Woerden, wat betekent dit voor mij? 

Kan vrijwilligerswerk dienen als maatschappelijke stage? 

Wanneer kan ik het afkoopbedrag terug krijgen? 

Wat gebeurt er met het geld dat overblijft? 

Geldt het beleid voor alle leden? 

Wat zijn mijn rechten als ik mij wel opgegeven heb maar niet ingepland wordt? 

Wat zijn jonge leden? 

Er is bepaald 2 taken per seizoen uit te voeren, wat is een seizoen? 

Wat is het verschil tussen een taak en een functie? 

Wat is een dagdeel? 

Ik wil wel een taak uitvoeren, maar ik heb geen idee hoe dit moet gebeuren? 

Hoe word ik ingepland? 

Wel een vraag, maar deze staat er niet bij. 

 
Waar komt het vrijwilligersbeleid vandaan en waar is het voor nodig? 
Dit beleid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is zo dat het overal steeds moeilijker wordt om 
vrijwilligers te krijgen. Het is zelfs zo dat we al een aantal taken, deels betaald uit moeten laten 
voeren. Hierin is overigens SC Woerden niet uniek. Andere verenigingen kampen met identieke 
ontwikkelingen. En steeds meer verenigingen voeren dit beleid. Niet alleen voetbalverenigingen 
maar bijvoorbeeld de hockey en tennis in de gemeente kennen dit al veel langer. 
 
In opdracht van de ledenvergadering is er eind 2009 een commissie benoemd die voorstellen moest 
doen om de SC Woerden ook in de toekomst gezond te houden. De club met het Hart voor SC 
Woerden, zoals de commissie zich noemde, heeft begin 2010 advies uitgebracht. De verplichting 
voor ieder spelend lid vrijwilligerswerk uit te voeren is daar onderdeel van. Niet uitvoeren betekent 
de mogelijkheid voor afkopen. Het advies is in januari tijdens de ledenvergadering vastgesteld. De 
leden hebben ook de bedragen en de incasso van het afkoopbedrag als onderdeel van de 
contributie bepaald. 
Retour inhoudsopgave 

 

Ik ben al jaren vrijwilliger bij de SC Woerden, wat betekent dit voor mij? 
Het vrijwilligersbeleid geldt voor ieder spelend lid, dus ook voor leden die al jaren vrijwilligerswerk 
uitvoeren. Ook voor hen wordt het afkoopbedrag geïnd, net als voor al de andere spelende leden. 
Ook zijn kunnen natuurlijk dit geld terug vragen.  
Retour inhoudsopgave 
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Kan vrijwilligerswerk dienen als maatschappelijke stage? 
Veel van de taken voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de maatschappelijke stage voor het 
voortgezet onderwijs. Leden die hiervan gebruik willen maken dienen zelf de toets te doen bij de 
onderwijsinstelling of de door hun gekozen taak voldoet aan de gestelde eisen. Bij een verrichte 
activiteit kan de vrijwilliger verzoeken, naast het activiteitenformulier, de stageactiviteit af te 
tekenen. Een aantal jeugdleden, bijvoorbeeld scheidsrechters en hulptrainers, hebben al met succes 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De mogelijkheden van andere vormen van stages kunnen 
natuurlijk bekeken worden. 
Retour inhoudsopgave 

 

Wanneer kan ik het afkoopbedrag terug krijgen? 
Het afkoopbedrag wordt, indien je het vereiste vrijwilligerswerk verricht hebt en de declaratie hebt 
ingediend, aan het eind van het seizoen, in de maand juli teruggestort. Tussentijds is er in januari 
ook een moment dat tot dan toe verzamelde, goedgekeurde declaraties betaalbaar gesteld worden. 
Let op dit gebeurt niet vanzelf. Alleen terecht ingediende declaraties worden uitbetaald. Je kunt via 
de site declareren. 
Retour inhoudsopgave 
 

Wat gebeurt er met het geld dat overblijft? 
Het uitgangspunt van het beleid is dat er geen geld overblijft omdat iedereen vrijwilligersactiviteiten 
zal doen. Hierdoor kunnen kosten die gemaakt worden flink teruggebracht worden. Bij veel leden is 
het niet bekend dat we momenteel flink moeten betalen voor diverse taken. Het vrijwilligersbeleid 
is er dus primair op gericht om de kosten te reduceren. Daarnaast willen we met meer vrijwilligers 
meer activiteiten ondernemen. Een simpel voorbeeld is de kantine die meer dan nu geopend kan 
zijn, omdat we meer vrijwilligers hebben. 
Al met al is er geen sprake van dat er geld overblijft. Niet door vrijwilligers uitgevoerd werk zal 
betaald uitgevoerd moeten worden. Het afkoopbedrag wordt hiervoor aangewend.  
Retour inhoudsopgave 

 

Geldt het beleid voor alle leden? 
Het vrijwilligersbeleid geldt voor alle spelende leden. Tijdens de ledenvergadering van januari 2010 
is hierover het volgende vastgesteld; 

• vrijwilligerswerk verplicht voor alle spelende leden van de SC Woerden  

• onder vrijwilligerswerk wordt niet verstaan het reguliere rijden van en naar wedstrijden.  

• van jonge leden kan de taak worden uitgevoerd door de ouders.  

• wanneer ouders meer dan twee jongere kinderen als lid hebben hoeven zij maar voor twee 
kinderen taken uit te voeren. 

• leden of ouders die geen vrijwilligerswerk verrichten betalen een afkoopbedrag.  

• het afkoopbedrag wordt bij ieder spelend lid geïnd als deel van de contributie. 

• wanneer een lid aan het einde van het seizoen zijn twee taken of functie heeft uitgevoerd 
dan kan hij verzoeken het afkoopbedrag teruggestort te krijgen. 

 
Als afkoopbedragen zijn vastgesteld; 
Jeugdleden  €35,--  
Senioren  €50,--  
De afkoopbedragen zijn onderdeel van de contributie .  
Retour inhoudsopgave 

 



 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET VRIJWILLIGERSBELEID 

 - 3 - 

Wat zijn mijn rechten als ik mij wel opgegeven heb maar niet ingepland wordt? 
Spelende leden die zich aanmelden als vrijwilliger, maar gedurende het seizoen niet ingepland 
worden door de betreffende commissie kunnen aanspraak maken op teruggave van het 
afkoopbedrag.  
Voorwaarde is dat de vrijwilliger zich uiterlijk op 1 november van het lopende seizoen heeft 
aangemeld als vrijwilliger.  
Retour inhoudsopgave 
 

Wat zijn jonge leden? 
Jeugdleden tot en met de leeftijdsgroep JO15. Zij kunnen voor de uitvoering vertegenwoordigd 
worden door ouders/verzorgers. Zij zijn zogenaamde ‘jonge leden’.  JO17 en JO19 voeren dus, 
evenals de senioren, zelf hun vrijwilligerstaken uit.  
Retour inhoudsopgave 
 

Er is bepaald 2 taken per seizoen uit te voeren, wat is een seizoen? 
Een seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli van het opéénvolgende jaar.  
Retour inhoudsopgave 

 

Wat is het verschil tussen een taak en een functie? 
Een vrijwilligerstaak is een door een commissie benoemde taak of functie; 
- Eén taak heeft de duur van een dagdeel. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bardienst, een 

schoonmaakdienst of een onderhoudsdienst. 
- Een functie staat voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid gelijk aan 4 taken. Een functie 

wordt verricht gedurende een seizoen waar op meerdere momenten taken verricht worden. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan een bestuurslid, niet betaalde trainers, kantinebeheerder of een 
leider. Vervulling van een functie voor een deel van het seizoen wordt als volgt gewaardeerd; 
Max 3 maand = 1 taak, 
3 tot 6 maand = 2 taken, 
6 tot 9 maand = 3 taken, 
9 tot 12 maand = 4 taken.  

Retour inhoudsopgave 

 

Wat is een dagdeel? 
Een dagdeel staat voor ongeveer 4 uur vrijwilligerswerk. Een bardienst van een middag is dus een 
dagdeel. Het fluiten van een pupillenwedstrijd op een half veld staat gelijk aan een half dagdeel.  
Retour inhoudsopgave 

 

Ik wil wel een taak uitvoeren, maar ik heb geen idee hoe dit moet gebeuren? 
Natuurlijk wordt een vrijwilliger niet in het diepe gegooid. Waar nodig vindt instructie / begeleiding 
plaats. Veelal worden taken uitgevoerd samen met ervaren vrijwilligers voor deze taak.  Het kan ook 
zijn dat er voor taken iets meer nodig is dan een korte instructies. Voor scheidsrechters bijvoorbeeld 
kan de SC Woerden een KNVB cursus organiseren. De kosten voor de cursus of instructie komen ten 
laste van de SC Woerden. Beginnende scheidsrechters worden ook in de praktijk begeleid. 
Retour inhoudsopgave 

 

Hoe word ik ingepland? 
De gegevens van vrijwilligers die zich centraal aanmelden worden verwerkt door de 
vrijwilligerscoördinator die aangemelde vrijwilligers doorgeeft aan de betreffende commissies. De 
commissie waarvoor u zich heeft aangemeld neemt contact met u op om afspraken te maken over 
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de uitvoering van de taak. 
Retour inhoudsopgave 

 

Wel een vraag, maar deze staat er niet bij. 
Vragen kunnen ingediend worden via het contactformulier op de site via deze link. Kies bij 
‘vrijwilligers’. Let op als je dit doet moet je wel je e-mailadres of telefoonnummer vermelden anders 
kan er geen terugkoppeling gegeven worden. 
Retour inhoudsopgave 

 

https://www.scwoerden.nl/2/contact/

