
Vrijwilligersbeleid Sportclub Woerden 
 
Opdracht ledenvergadering  
Tijdens de bijzondere ledenvergadering van januari 2010 is, naar advies daartoe van de club met het Hart voor de SC Woerden 
besloten een verplichte vrijwilligersbijdrage als onderdeel van de contributie voor spelende leden in te stellen. De volgende 
kaders zijn daarbij bepaald; 
- vrijwilligerswerk verplicht voor alle spelende leden van SC Woerden  
- onder vrijwilligerswerk wordt niet verstaan het reguliere rijden van en naar wedstrijden.  
- van erg jonge leden (t/m JO15) kan de taak worden uitgevoerd door de ouders/verzorgers.  
- wanneer ouders/verzorgers meer dan twee jongere kinderen als lid hebben hoeven zij maar voor twee kinderen taken uit te 

voeren. 
- leden of ouders/verzorgers die geen vrijwilligerswerk verrichten betalen een vrijwilligersbijdrage op de contributie.  
- De vrijwilligersbijdrage wordt bij ieder lid aan het begin van het seizoen automatisch van de bankrekening afgeschreven.  
- wanneer een lid aan het einde van het seizoen zijn twee taken heeft uitgevoerd dan kan hij verzoeken het afkoopbedrag 

teruggestort te krijgen. 
 
Als vrijwilligersbijdrage zijn vastgesteld; 
Jeugdleden  €35,--  
Senioren   €50,--  
 
Taken 
De taken die opgedragen kunnen worden zijn activiteiten die bijdragen aan; 
- de organisatie van activiteiten van de sportclub, 
- de realisatie van inkomsten van de sportclub, 
- de beperking van uitgaven van de sportclub, en/of 
- het positieve imago van de sportclub. 
De uitvoering van taken waar een financiële vergoeding tegenover staat is geen taak in de zin van de uitvoering van het 
vrijwilligersbeleid. 
 
Vrijwilligerstaak 
Een vrijwilligerstaak is een door een commissie benoemde taak of functie; 
- Eén taak heeft de duur van een dagdeel (4 uur). Te denken valt bijvoorbeeld aan een bardienst, een schoonmaakdienst of 

een onderhoudsdienst. 
- Een functie (bijvoorbeeld: bestuurslid, een niet betaalde trainers, een kantinebeheerder of een leider) 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. 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. 

 
Leden 
Geen enkel spelend lid is uitgezonderd van de verplichting tot het verrichten van vrijwilligerstaken. Jeugdleden tot en met de 
leeftijdsgroep JO15 kunnen voor de uitvoering vertegenwoordigd worden door een ouders/verzorgers. JO19 en J017 voeren dus 
zelf hun vrijwilligerstaken uit. 
 
Seizoen 
Een seizoen heeft de doorlooptijd van 1 juli tot 1 juli van het opeenvolgende jaar. 
 
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. 
 
Niet inplannen 
Vrijwilligers die zich aanmelden als vrijwilliger, maar gedurende het seizoen niet ingepland worden kunnen aanspraak maken op 
teruggave van de vrijwilligersbijdrage. 
Voorwaarde is dat de vrijwilliger zich uiterlijk op 1 november van het lopende seizoen heeft aangemeld. 


