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Voorwoord
Naar aanleiding van een dreigend vrijwilligerstekort heeft het bestuur een commissie samengesteld om de
vrijwilligers problematiek te bekijken. In samenwerking met de KNVB is er een strategie bepaald om dit verder
uit te werken. Hiervoor zijn in samenwerking met de KNVB twee brainstormavonden georganiseerd. Deze
avonden zijn bezocht door een divers aantal leden, vrijwilligers en ouders van leden van VV Kessel.
De eerste avond is gekeken om de kernwaarden van ons VV Kessel te nuanceren. Dit is gebeurd aan de hand
van een aantal kernvragen:
Wat is de kracht van VV Kessel?
Wat onderscheidt ons van anderen?
Wat mag er nooit veranderen?
De kernwaarden - het zogenaamde DNA - van VV Kessel, is hieronder in de clubkleuren, in kaart gebracht.

(DNA VV Kessel, hoe groter de tekst hoe belangrijker)

Aansluitend aan de eerste avond is er een tweede brainstormavond belegd om te kijken hoe VV Kessel er over
5f jaar uit wil zien. Die avond was de kernvraag:
Hoe ziet VV Kessel er over 5 jaar uit?
Uit deze bijeenkomst zijn uit alle dromen een aantal overeenkomsten naar voren gekomen:
Het behoud van de eigen VV Kessel identiteit (zie DNA)
Er zorg voor dragen dat het voetbal technisch niveau behouden en ontwikkeld wordt
Het realiseren van betrokkenheid bij de vrijwilligers
Met de uitkomsten en ideeën uit beide avonden is gestart met het opstellen van het vrijwilligersbeleidsplan.
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1. Inleiding
Voor u ligt het vrijwilligersbeleidsplan, geschreven voor VV Kessel. Het doel van het vrijwilligersbeleid is om
ervoor te zorgen dat VV Kessel kan blijven functioneren en organiseren met behulp van vrijwilligers. Voor VV
Kessel is dit van essentieel belang. Dit beleid zal gericht zijn op vrijwilligers, maar het is belangrijk om te weten
dat vrijwilligers na aanmelding een aantal verplichtingen hebben, afhankelijk van de functie die zij gaan
bekleden.
Het vrijwilligersbeleid voor VV Kessel is aan de hand van het 5B-model opgesteld. Dit model
is gebaseerd op vijf begrippen en is gerelateerd aan de levenscyclus van een vrijwilliger.
Deze begrippen (de 5 B’s) zullen terugkomen in de verschillende hoofdstukken :
Binnenhalen;
Begeleiden;
Belonen;
Behouden;
Beëindigen.
Bij de eerste B ‘binnenhalen’ staat het werven van vrijwilligers centraal. Hier wordt beschreven op
welke manieren nieuwe vrijwilligers binnengehaald kunnen worden. Wanneer mensen zich actief in willen
zetten voor de vereniging is het van belang om ze goed te begeleiden. Niet alleen in het begin, om mensen
goed te leren kennen en ze in te werken, maar ook als ze al langer actief zijn is het van belang om contact te
houden met de vrijwilligers. Als er een goede begeleiding is weet de vereniging wat er onder de vrijwilligers
speelt en kan de vereniging hier op inspelen. Dit valt allemaal onder de tweede B ‘begeleiden’. Begeleiden sluit
aan op de introductie, ontwikkeling, opleiding en betrokkenheid van de vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk doen mensen niet voor niets. Ze doen het vaak voor hun kinderen of voor de
vereniging. Voor hun inspanningen worden ze graag beloond. Het gaat hierbij niet om geld, maar wel
om andere vormen van beloning. Soms is de waardering of de gezelligheid al voldoende. In dit
vrijwilligersbeleid zal beschreven worden op welke manieren de vereniging de vrijwilligers kan
‘belonen’ voor het werk wat zij verrichten. Mijlpalen van vrijwilligers vormen een directe aanleiding om
vrijwilligers te belonen.
Wanneer vrijwilligers zijn binnengehaald is het voor de vereniging ook van belang om ze te
behouden. Om vrijwilligers enthousiast te houden voor hun rol binnen de vereniging zal er gekeken
moeten worden naar wat de vrijwilliger wil bereiken en hoe hij/zij zich verder wilt ontwikkelen. Dit
valt onder de vierde B ‘behouden’. Het behouden is een belangrijk punt voor een vereniging en kan
ingezet worden bij het ‘beëindigen van de taken’ van de vrijwilliger. Een vrijwilliger kan stoppen met het
verrichten van vrijwilligerstaken om uiteenlopende redenen. De vereniging kan hier op inspelen door andere
functie/taken voor stellen en/of naar de wensen en behoeftes van de vrijwilliger te kijken. Hierdoor kan een
vrijwilliger bij de vereniging blijven .
Als laatste B staat het ‘beëindigen’ van de werkzaamheden van de vrijwilliger centraal. In deze fase
zal beschreven hoe de zaken omtrent het beëindigen geregeld zullen worden. Om een
vrijwilligersperiode op een nette manier af te ronden kan een eindgesprek plaatsvinden. Dit gesprek
gaat dan over de reden waarom de vrijwilliger ermee stopt. Daarnaast kan dit informatie opleveren
die in een later stadium gebruikt kunnen worden om andere vrijwilligers voor de vereniging te
behouden. Hoe de uitwerking van de 5 B’s er als ideaalbeeld uit kan zien in terug te lezen in bijlage 4.
Dit document bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een omschrijving van de organisatie van het
vrijwilligersbeleid. Hier zal de rol van de vrijwilligers worden omschreven en een beeld worden geschetst van
hoe het vrijwilligersbeleid te organiseren. Het tweede deel van dit vrijwilligersbeleid bestaat uit een
uitwerking van de 5B ‘s. Ten slotte wordt in het derde gedeelte beschreven hoe het beleid geïmplementeerd
kan worden.
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2. Organisatie van het vrijwilligersbeleid
De uitvoering van het vrijwilligersbeleid zal moeten worden gestructureerd. Het vrijwilligersbeleid is
gestructureerd aan de hand van de 5B-methode. Het is aan te raden om een vrijwilligerscommissie in te
richten waaronder het vrijwilligers- beleid valt. Dit om alles m.b.t. vrijwilligers te coördineren en vorm te
geven. Het is verstandig om 3 personen op te nemen in deze commissie. De vrijwilligerscommissie dient hier
wel bij ondersteund te worden door de verschillende commissies en het bestuur.
MISSIE EN VISIE
De missie geeft aan waar een vereniging voor staat en de visie waar de vereniging voor gaat. Dit heeft
betrekking op het vrijwilligersbeleid in het algemeen.
Missie:
“Het is leuk om betrokken te zijn als lid of als vrijwilliger bij VV Kessel, waar ruim 400 leden hun
geliefde sport beoefenen. Binnen VV Kessel weet ieder lid of vrijwilliger wat er van hem/haar verwacht
wordt. Daarnaast kost het geen geld om als vrijwilliger actief te zijn en word je gewaardeerd om wie je bent en
wat je doet. Uiteindelijk hoort een lid of vrijwilliger met plezier terug te kijken op de tijd die hij of zij heeft
doorgebracht bij VV Kessel”
Visie:
“VV Kessel is een club voor de leden en door leden. Zij bindt mensen met elkaar die iets
gemeenschappelijks hebben Bij VV Kessel is dat voetbal. Daarnaast heeft VV Kessel een belangrijke
maatschappelijke rol in haar omgeving. Door leden en vrijwilligers aan te trekken en te
behouden wil VV Kessel als vereniging haar maatschappelijke rol blijven vervullen en vergroten.”

3. 1e B ‘Binnenhalen’
Doelstellingen van VV Kessel voor het ‘binnenhalen’ van vrijwilligers:
1.
“Op een vrijwillige manier alle functies binnen de vereniging in te kunnen vullen, zodat naast
het voetbal ook de randzaken goed kunnen blijven uitvoeren. Vrijwillig betekent dat de
ouders/verzorgers en senioren leden niet worden gedwongen om een vrijwilligersfunctie te
moeten uitoefenen als hun zoon/dochter of lid bij VV Kessel willen voetballen.”
2.
“Het doel is dat er voldoende aanbod is aan vrijwilligers om de algemene doelstellingen van
VV Kessel te verwezenlijken.”

3.1

Werving en selectie van vrijwilligers

Wat is belangrijk bij het binnenhalen van vrijwilligers?
Het binnenhalen van vrijwilligers kan middels een vrijwilligersbestand ofwel een digitaal kaartenbak. Door een
bestand bij te houden waarin staat wie doet wat als vrijwilliger, is er een duidelijk en gestructureerd overzicht.
Dit vrijwilligersbestand kan dan jaarlijks of vaker bijgehouden worden.
Aan de hand van dit bestand is te zien:
Hoeveel vrijwilligers er zijn;
De rol van deze vrijwilligers binnen de vereniging;
De leeftijd van deze vrijwilligers;
Het tijdsbestek dat deze vrijwilligers in de vereniging steken per week;
De contactgegevens van de vrijwilligers;
Alle vrijwilligersfuncties;
De bezette vrijwilligersfuncties;
De onbezette vrijwilligersfuncties;
Potentiële vrijwilligers.
Voor VV Kessel is het handig om daarnaast een bestand te realiseren dat een overzicht geeft met betrekking
tot de leden en ouders binnen de vereniging. Aan de hand van dit bestand is dan het volgende te zien:
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Leeftijd van de potentiële vrijwilliger;
Competenties/vaardigheden van de potentiële vrijwilliger (bv. het beroep);
Of hij/zij bereid is wat te doen voor de vereniging;
Welke functie zijn/ haar voorkeur heeft;
Hoeveel tijd hij/zij per week/maand voor de vereniging heeft.
Aan de hand van het bovenstaande bestand kan gezien worden wie bereid is wat en hoeveel te doen
voor VV Kessel en bij welke taak/functie het beste bij deze persoon zou passen. Dit document kan gerealiseerd
worden aan de hand van een enquête.
Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren geworven worden. Dit kan zowel binnen de
vereniging gebeuren (intern), alsook extern. Denk hierbij aan:
Steunende leden;
Senioren spelers;
Junioren spelers (B, A);
Ouders van spelers;
Studenten / scholieren
Leden/ouders moeten begrijpen dat het noodzakelijk is voor VV Kessel om vrijwilligers te werven. Om dit te
realiseren, zullen communicatiemiddelen ingezet worden. Deze hebben allemaal een andere functie, maar
hebben wel een gemeenschappelijk doel.
Communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden:
Het individueel gesprek. D.m.v. het benaderen van mensen die langs de zijlijn staan of in de kantine
zitten;
De website. Door hier een verhaal op te zetten waarin de noodzaak van vrijwilligers aangegeven
wordt, kunnen mensen zich geroepen voelen om te helpen;
Het Sociale media. Om leden/ouders te betrekken bij de vereniging en dit in combinatie met de
website uit te voeren;
Een poster. Er dient een pakkende tekst op te staan, waardoor mensen zich geroepen voelen;
Een flyer, kan als informatiefolder dienen en de poster ondersteunen. Een flyer geeft meer
informatie dan een poster, het zal mede een overzicht van de verschillende taken moeten
bevatten;

3.2

Introduceren van ‘Nieuwe vrijwilligers’

Deze paragraaf is het tweede deel van het ‘Binnenhalen’, maar heeft een overlapping met de tweede B,
‘Begeleiden’. Het introduceren van nieuwe leden in de vereniging sluit namelijk aan bij het begeleiden in het
verder proces van de vrijwilligers binnen VV Kessel. Het is van belang om vrijwilligers die binnen gehaald zijn,
vervolgens niet aan hun lot over te laten. De eerste periode van introduceren is hierbij cruciaal. Wanneer de
vrijwilligers in de eerste periode namelijk niet goed begeleid worden zal de kans op uitstroom groot zijn. Om de
vrijwilligers goed te introduceren binnen de vereniging is het van belang om deze een vaste contactpersoon te
geven, waarbij iedere vrijwilliger terecht kan met vragen, klachten of hulp. Nieuwe vrijwilligers weten namelijk
vaak niet gelijk wie wat doet binnen de vereniging en waar ze bepaalde materialen of hulpmiddelen kunnen
vinden. Daarnaast zorgt deze contactpersoon ervoor dat er contact wordt gemaakt met andere collega’s
binnen VV Kessel. Dit is belangrijk aangezien nieuwe vrijwilligers in het vervolg dan bij andere personen terecht
kunnen. Hoe intensiever de introductie hoe makkelijker de nieuwe vrijwilliger de overstap kan maken naar de
echte werkzaamheden. Na deze periode wordt er geëvalueerd en wordt de vrijwilliger opgenomen binnen de
vereniging.
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4. 2e B ‘Begeleiden’
Het ‘begeleiden’ van de vrijwilligers is de tweede B van de vijf B’s.
Doelstellingen van VV Kessel
voor het ‘begeleiden’ van vrijwilligers:
1.
“Door een goede begeleiding er voor te zorgen dat vrijwilligers blijven en de taken nog beter
uitvoeren. Ook dat de vrijwilligers zich prettig voelen in hun rol. Door een goede begeleiding
vrijwilligers ook enthousiast te houden en als ambassadeurs voor de vereniging weer nieuwe
vrijwilligers aanbrengen.”
2.
“Iedere vrijwilliger weet zich gehoord en voelt zich thuis binnen VV Kessel”
3.
“Er zijn voldoende begeleiders van vrijwilligers binnen VV Kessel. De verschillende commissies
hebben elk een persoon in hun commissie die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de
vrijwilligers binnen zijn commissie.”
SCHEPPEN VAN GOEDE WERKVOORWAARDEN
Het is belangrijk dat er goede werkvoorwaarden zijn voor de vrijwilligers. Deze worden door VV Kessel
vastgesteld of hiervoor zijn wettelijk vastgestelde regelingen. De werkvoorwaarden die van belang zijn voor
een vereniging zijn de volgende:
Duidelijkheid over rechten en plichten
Verzekeringen
Onkostenvergoeding
TAAKGERICHTE BEGELEIDING
Hierbij gaat het o.a. om cursussen die worden aangeboden vanuit de vereniging. Dit zal gaan om
cursussen die passen bij de taakomschrijving van de desbetreffende vrijwilliger. Je kunt hierbij
denken:
scheidsrechters cursussen;
trainerscursussen;
workshops;
informatieavonden.
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Hierbij gaat het om evaluatiegesprekken of tevredenheidenquêtes. Deze gesprekken kunnen
individueel worden gehouden of in groepen.

4.1

Implementatie ‘tevredenheidsonderzoek’

1.
Uitzetten enquête:
De enquête heeft als doel om de tevredenheid onder de vrijwilligers te meten. Dit
tevredenheidonderzoek zal een beeld schetsen van de tevredenheid van de vrijwilligers. Aan de
hand van de enquête (zie bijlage 1) kan de vrijwilliger uitleggen wat hem wel en niet bevalt binnen de
vereniging. De volgende onderwerpen zullen in de enquête terugkomen:
Organisatie;
Communicatie;
Materiaal;
Begeleiding.
Wanneer:
Deze enquête wordt jaarlijks uitgezet, liefst in de winterstop.
2.
De evaluatie met commissiebestuurders en coördinatoren:
Het houden van evaluatie middels enquête met vrijwilligers is belangrijk om op de hoogte te blijven. Deze
evaluatie zal echter alleen gehouden worden onder de vrijwilligers die zich in de bestuurlijke delen van VV
Kessel begeven.
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Door wie:
De vrijwilligerscommissie is er verantwoordelijk voor
Wanneer:
Deze gesprekken kunnen het beste plaatsvinden rond de winterstop en het einde van de competitie. Rond de
winterstop.

5. 3e B ‘Belonen’
Door een blijk van waardering of een geschenk te geven, voelen de vrijwilligers zich gewaardeerd en meer
verbonden met VV Kessel. Hierdoor zullen ze zich blijven inzetten en zal VV Kessel goed blijven draaien.
Doelstellingen van het ‘belonen’ van vrijwilligers:
1.
“Het doel/streven van de beloning van vrijwilligers is om hen een extraatje te geven en hen
belangrijker te maken binnen de vereniging. De beloning bestaat in veel gevallen uit
een kleinigheid, maar ook belonen door middel van aandacht, een gesprek en luisterend oor .
Daarnaast is vooral de waardering die een vrijwilliger krijgt, de beste beloning.”
2.
“Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor VV Kessel. Zij zullen daarom “een streepje voor”hebben
binnen VV Kessel op diegenen die zich niet inzetten als vrijwilliger.”

Verschillende vormen van belonen/waarderen:
Serieus nemen;
Regelmatig werkoverleg;
Persoonlijke coaching;
Betrekken bij het beleid;
Inspraak geven;
Eigen taak/verantwoordelijkheid geven;
Wij-gevoel geven;
Goed informeren;
Mogelijkheid tot gratis opleiding of trainingen;
Passende onkostenvergoeding;
Organiseren van Vrijwilligersdag;
Aandacht bij ziekte, jubilea, feestdagen;
Ruim aandacht geven bij vertrek;
Proberen betrokken te houden bij de vereniging;
Complimentjes geven.

6. 4e B ‘Behouden’
De vierde B van het vrijwilligersbeleid is ‘behouden’. Er moet voor worden gezorgd dat vrijwilligers het naar
hun zin hebben. Het moet niet gebeuren dat de vrijwilliger zich gaat vervelen en vindt dat hij of zij geen
toegevoegde waarde meer is voor de vereniging.
Doelstellingen van VV Kessel voor het ‘behouden’ van vrijwilligers:
1.
“Een goed vrijwilligers korps te houden om de extra zaken binnen VV Kessel naast het
voetbal te blijven aanbieden. Ook het onderhouden en verzorgen van de accommodatie
kunnen blijven inzetten zonder extra kosten. Hierdoor houden we het voetbal ook
betaalbaar.”
2.
“Het mooiste wat we zouden kunnen bereiken is dat wij taken moeten zoeken voor het
aanbod wat we aan vrijwilligers hebben.”
3.
“Het creëren van een omgeving waar de vrijwilligers plezier hebben in wat ze doen en in een
prettige werkomgeving functioneren.”
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6.1 Implementatie ‘Behouden’
e

Een tevredenheidonderzoek dat bij de 2 B al ter sprake kwam kan er voor zorgen dat ontevreden vrijwilligers
hun onvrede uiten. Om vrijwilligers te behouden moet duidelijk zijn wat de vrijwilligers dwars zit.
1.
Evaluatiegesprekken
2.
Tevredenheidonderzoek (bijlage 1)
Wanneer:

De gesprekken en het uitzetten van het tevredenheidonderzoek kunnen het beste
plaatsvinden rond de winterstop.

7. 5e B ‘Beëindigen’
Beëindigen wordt vaak geassocieerd met negatief, maar het hangt ervan af waarom iemand zijn/haar taken
erbij neer legt.
Doelstellingen van voor het ‘beëindigen’ van vrijwilligers:
1.
“Er voor zorgen dat bij beëindiging de vrijwilliger en VV Kessel een goed gevoel over
houden aan de tijd bij de vereniging. Ook wil VV Kessel van een juiste beëindiging leren
om zo ongewenste vertrekken in de toekomst te voorkomen.”
2.
“De vrijwilliger die stopt bij VV Kessel is juist diegene die wervend kan spreken over het
vrijwilligerswerk bij VV Kessel. De manier waarop we omgaan met mensen die stoppen zijn
onze reclame voor werving.”
3.
“De beëindiging van vrijwilligers zorgt voor input voor het verbeteren en continueren van
het vrijwilligersbeleid.”
Wanneer:

Als een vrijwilliger stopt met zijn of haar werkzaamheden, zal er een gesprek gevoerd moeten
worden. Deze taak dient gecoördineerd en/ of uitgevoerd te worden door de
vrijwilligerscommissie.

7.1 Implementatie ‘Beëindigen’
1.

Het aanstellen van een persoon die zal gaan over de exitgesprekken:
De exitgesprekken kunnen worden gedaan door een persoon die binnen de vereniging een functie
bekleed binnen de ledenadministratie. Het kan echter ook een onderdeel worden van de
vrijwilligerscommissie.
Het is voor VV Kessel het beste om deze gesprekken alleen te voeren op kaderniveau. Dit houdt in dat
er exitgesprekken gevoerd gaan worden met de coördinatoren en de vrijwilligers binnen de
commissies/afdelingen. Dit is het sturende orgaan binnen de vereniging. Als er op het uitvoerende
niveau bepaalde zaken verkeerd gaan dient dit te worden opgevangen door de commissies/afdelingen
en door de coördinatoren.

Wanneer:

Dit gesprek dient plaats te vinden om het moment dat een vrijwilligers aangeeft dat hij ermee
wil stoppen.

8. Implementatie
Dit onderdeel geeft een beeld hoe het vrijwilligersbeleid aan de hand van de 5 B’s geïmplementeerd gaat
worden binnen VV Kessel. Het gaat vooral over de inrichting van de vrijwilligerscommissie en hoe te
communiceren.
De vrijwilligerscommissie dient te bestaan uit de volgende personen:
Een persoon die alles coördineert.
Een persoon die een vrijwilligersbestand opzet, en bijhoudt;
Een persoon die evaluatiegesprekken af gaat nemen;
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Deze personen geven het vrijwilligersbeleid vorm en implementeren dit binnen VV Kessel. Dit zal echter
moeten gebeuren in samenwerking met de bestuursleden van VV Kessel. Op deze manier wordt het
vrijwilligersbeleid breed gedragen binnen VV Kessel.

8.1. Vrijwilligerscoördinator
Deze functie wordt ingevoerd om:
Werkzaamheden van vrijwillige functies, die op dit moment moeilijk of niet in te vullen zijn, in te
vullen;
Zo veel mogelijk VV Kesselleden een bijdrage te laten leveren op het gebied van vrijwilligerswerk
binnen VV Kessel;
Invulling en uitvoering te geven aan het vrijwilligersbeleid;
Meer structuur in de vereniging op het gebied van vrijwilligersbeleid onder te brengen
Rol van de vrijwilligerscoördinator in de vereniging
Om het tekort aan vrijwilligers op te vangen en diverse zaken te professionaliseren is het zaak om een
vrijwilligerscoördinator aan te stellen met de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:
De vrijwilligerscoördinator legt rechtstreeks verantwoordelijkheid af aan het bestuur.
De vrijwilligerscoördinator werkt plannen van het bestuur uit. Dit gebeurt eventueel samen met het
bestuur en de vrijwilligerscommissie.
De vrijwilligerscoördinator doet ook diverse verbetervoorstellen aan het bestuur.
Zwaarwegende beslissingen worden afgestemd met het bestuur c.q. het desbetreffende
aanspreekpunt in het bestuur.
De vrijwilligerscoördinator woont de bestuursvergadering (of een gedeelte daarvan) bij op verzoek van
het bestuur, of op eigen verzoek.
Verwachtingen / Werkzaamheden
Geeft uitvoering aan het vrijwilligersbeleid;
Leiding geven aan de commissie vrijwilligerswerk;
De vrijwilligerscoördinator zal ervoor moeten zorgen dat er meer vrijwilligers beschikbaar komen voor
de vereniging VV Kessel;
De vrijwilligerscoördinator zal samen met de coördinatoren en het bestuur ervoor moeten zorgen dat
er instructies en opleidingen gegeven worden binnen de vereniging .
De vrijwilligerscoördinator zal ervoor moeten zorgen dat er een jaarkalender met de planning op het
gebeid van vrijwilligerswerk komt.
De vrijwilligerscoördinator zorgt ervoor dat het vrijwilligersplan actueel blijft.
Onderhoudt contacten met de relevante commissie en functionarissen w.o. de ledenadministratie;
Vergadert regulier met de commissie vrijwilligerswerk;

8.2 Commissie vrijwilligerswerk
De uitvoering van het vrijwilligersbeleid wordt gedaan door de commissie vrijwilligerswerk welke aangestuurd
wordt door de vrijwilligerscoördinator
De commissie is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

Benaderen van toegewezen ouders/leden;
Afspraken maken met de ouders/leden over hun inzet;
Inplannen in rooster;
Vrijwilligersinzet bijwerken;
Verzorgen van instructies voor de taken in en rond de kantine, de accommodatie en/of evenementen;
Vastleggen wegblijvers;
Aanspreken wegblijvers;
Signaleren van knelpunten in de uitvoering van het vrijwilligersbeleid;
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De commissie bestaat uit personen met de volgende functies:
• Vrijwilligerscoördinator;
• Coördinator Kantine, Accommodatie en Evenementen;
• Coördinator Voetbal technische zaken (teams en begeleiding)

9. Functies bij VV Kessel
Een goed functionerende vereniging zoals VV Kessel graag is kan niet zonder vrijwilligers. Om de
verschillende taken van de vrijwilligers goed in kaart te brengen is er een document opgesteld waarin
alle actuele taken en functies zijn omschreven. Met dit document worden onduidelijkheden omtrent
taken en functies voorkomen. Het document “Taak- en functieomschrijving VV Kessel” is als bijlage 4
toegevoegd aan het beleidsplan.

10.

Vergoedingen en fiscale aspecten

Het uitgangspunt bij VV Kessel is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichtte werkzaamheden.
Uitzonderingen zijn er natuurlijk wel. De selectie van zondag 1 heeft een betaalde trainer. Voetbalvereniging
VV Kessel betaalt naast salaris hierover ook de sociale lasten. Naast een betaalde trainer zijn er gediplomeerde
jeugdtrainers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Het kan zijn dat vrijwilligers onkosten moeten maken
om hun werk te kunnen doen. Onkosten zoals hier bedoeld zijn bijvoorbeeld:, reiskosten, materiaalkosten,
vergaderkosten. In principe kunnen deze kosten gedeclareerd worden . Het is de gewoonte dat hier
terughoudend mee wordt omgegaan. De kosten voortvloeiende uit het volgen van cursussen, het voeren van
correspondentie, de aanschaf van materialen, het huren van sportzalen en dergelijke dienen uiteraard niet ten
laste te komen van vrijwilligers.
Vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van een door desbetreffende
vrijwilliger ingediende en ondertekende declaratie. Bij het declareren dienen nota’s, kassabonnen of andere
betalingsbewijzen te worden overhandigd. Onkostenvergoedingen op basis van declaraties hoeven niet door
de fiscus te worden aangegeven. De ficus staat toe dat aan een vrijwilliger, anders dan vergoedingen op
declaratiebasis, een vaste vergoeding mag worden toegekend. Afspraken over uitkeren van een eventuele
vaste onkostenvergoeding worden individueel gemaakt en vastgelegd met betreffende vrijwilliger.
Bij een vaste vergoeding zijn bedragen aan een fiscale limiet gebonden. Deze limiet wordt door de
Belastingsdienst periodiek bij- en vastgesteld. Vrijwilligers kunnen ook een andere vorm van vergoeding krijgen
dan een financiële. Bijvoorbeeld een extraatje in de vorm van een cadeaubon. Formeel is hier geen maximum
aan gesteld, mits de toekenning niet lijkt op een reguliere betaling. Het is aan de belastinginspecteur om te
beoordelen wat wel en niet toelaatbaar is. De fiscus kan in principe cadeaubonnen gelijk stellen aan geld en
soms aan loon.

10.1

Verzekeringen

Het bestuur van Voetbalvereniging VV Kessel wijst inzake enkele persoonlijke verzekeringen op het volgende.
VV Kessel gaat er van uit dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende verzekeringen:
Een aansprakelijkheidsverzekering ( WA )
Een ongevallen verzekering
Een autoverzekering
Een auto – inzittendenverzekering
VV KESSEL heeft bij de KNVB een collectieve verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt die kosten welke in
uitzonderlijke gevallen voorkomen en niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnetverzekering).
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BIJLAGE 1: Vrijwilliger tevredenheid onderzoek
Naam

: …………………………………………………………………………………………………………………….

E-Mail adres

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer

: …………………………………………………………………………………………………………………….

Beste vrijwilliger,
Welkom bij het Vrijwilligers Tevredenheid Onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan door de
vrijwilligerscommissie die in het kader van het vrijwilligersbeleidsplan meer inzicht wil krijgen in de
ervaringen, wensen en behoeften van de vrijwilligers. Het invullen van de vragen kost ongeveer 10
minuten. We hopen van harte dat je aan dit onderzoek mee wil doen.
Wijze van invullen
Hierna volgen 13 vragen. Per vraag zijn er meerdere antwoordmogelijkheden. Je vult het antwoord in
dat het meeste overeenkomt met jouw persoonlijke situatie of het antwoord dat je mening het beste
weergeeft.
Iedere vrijwilliger vult individueel deze vragenlijst in.
1. Wat is je geslacht?
o Man
o Vrouw

2. Wat is je leeftijd?
……………………………………………………………………………………………

3. Waar ben je voor onze vereniging actief als vrijwilliger?
……………………………………………………………………………………………

4. Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de vereniging?
o Minder dan 12 maanden
o 1 t/m 3 jaar
o 4 t/m 7 jaar
o 8 t/m 12 jaar
o Meer dan 12 jaar
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5. Hoeveel uur per week ben je gemiddeld actief als vrijwilliger?
o 2 uur
o 4 uur
o 6 uur
o 8 uur
o 10 uur

6. De intake en wervingsprocedure zijn prettig en duidelijk.
o Helemaal mee eens
o Mee eens
o Mee eens noch oneens
o Niet mee eens
o Helemaal niet mee eens

7. Het is duidelijk wat de vereniging van mij verwacht.
o Zeer duidelijk
o Redelijk duidelijk
o Neutraal
o Redelijk onduidelijk
o Zeer onduidelijk

8. De begeleiding door de vrijwilligerscommissie zou ik als volgt omschrijven.
o Goed
o Matig
o Slecht

9. Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van zaken binnen de vereniging.
o Ik word altijd voldoende geïnformeerd
o Ik word voldoende geïnformeerd
o Ik word onvoldoende geïnformeerd
o Ik word nooit geïnformeerd

10. Ik doe mijn vrijwilligerswerk in het algemeen met voldoening/plezier.
o Volledig mee eens
o Een beetje mee eens
o Mee eens noch oneens
o Een beetje mee oneens
o Volledig mee oneens
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11. Ik krijg voldoende waardering en beloning van de vereniging voor mijn vrijwillige inzet.
o Meer dan voldoende
o Voldoende
o Neutraal
o Onvoldoende
o Meer dan onvoldoende

12. Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek om de voortgang of problemen bij het uitvoeren
van je taak te bespreken ? (Zo ja, geef bij opmerkingen aan hoe en wanneer we je kunnen
bereiken)
o Ja
o Geen mening
o Nee

13. Heb je interesse in een andere taak of functie?
o Nee
o Ja, namelijk…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tot slot willen we je vragen een rapportcijfer van 1 - 10 te geven over je algemene tevredenheid over
het vrijwilligersbeleid van VV Kessel.

1

2

3

(1 = zeer ontevreden)

4

5

6

7

8

9

10

(10 = zeer tevreden)

Opmerkingen:

Einde van de enquête. Bedankt voor je tijd en moeite.
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BIJLAGE 2: Ideaalbeleid vrijwilligersbeleid (5B’S)
Binnenhalen
- werving/intake

Contracten
Vrijwilligersplan

Begeleiden
- opleiden
- coachen

Belonen
- presentjes
o.a. kerstcadeau
- complimenteren

Behouden
- evaluatie

Evaluatieformulier

Beëindigen
- exitgesprek
- opvolgen
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BIJLAGE 3: Resumé Doelstelling per ‘B’ van de 5B-methode
Binnenhalen:
1.
“Op een vrijwillige manier alle functies binnen de vereniging in te kunnen vullen, zodat naast
het voetbal ook de randzaken goed kunnen blijven uitvoeren. Vrijwillig betekent dat de
ouders/verzorgers en senioren leden niet worden gedwongen om een vrijwilligersfunctie te
moeten uitoefenen als hun zoon/dochter of lid bij VV Kessel willen voetballen.”
2.
“Het doel is dat er voldoende aanbod is aan vrijwilligers om de algemene doelstellingen van
VV Kessel te verwezenlijken.”
Begeleiden:
1.
“Door een goede begeleiding er voor te zorgen dat vrijwilligers blijven en de taken nog beter
uitvoeren. Ook dat de vrijwilligers zich prettig voelen in hun rol. Door een goede begeleiding
vrijwilligers ook enthousiast te houden en als ambassadeurs voor de vereniging weer nieuwe
vrijwilligers aanbrengen.”
2.
“Iedere vrijwilliger weet zich gehoord en voelt zich thuis binnen VV Kessel
”
3.
“Er zijn voldoende begeleiders van vrijwilligers binnen VV Kessel. De verschillende commissies
hebben elk een persoon in hun commissie die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de
vrijwilligers binnen zijn afdeling.”

Belonen:
1.

2.
3.

“Het doel/streven van de beloning van vrijwilligers is om hen een extraatje te geven en hen
belangrijker te maken binnen de vereniging. De beloning bestaat in veel gevallen uit
consumptiebonnen of kleding, maar ook belonen door middel van aandacht, een gesprek en
luisterend oor is voor ons een doel. Daarnaast is vooral de waardering die een vrijwilliger
krijgt de beste beloning.”
“Mensen die kosten maken door het werk wat ze voor VV Kessel doen tegemoet komen in de
kosten.”
“Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor VV Kessel en zullen daarom een streepje voor moeten hebben
binnen de vereniging op diegenen die zicht niet inzetten als vrijwilliger.”

Behouden:
1.

2.
3.

“Een goed vrijwilligers korps te houden om de extra zaken binnen de vereniging naast het
voetbal te blijven aanbieden. Ook het onderhouden en verzorgen van de accommodatie
kunnen
blijven inzetten zonder extra kosten. Hierdoor houden we het voetbal ook betaalbaar.”
“Het mooiste wat we zouden kunnen bereiken is dat wij taken moet gaan zoeken voor het
aanbod wat we aan vrijwilligers hebben.”
“Een belangrijk doel van VV Kessel m.b.t. het behouden van vrijwilligers is dat de
vrijwilligers plezier hebben in wat ze doen en in een prettige werkomgeving functioneren.”

Beëindigen:
1.

2.

3.

“Er voor zorgen dat bij beëindiging de vrijwilliger en de vereniging een goed gevoel over houden
aan de tijd bij de vereniging. Ook wil de vereniging van een juiste beëindiging leren om zo
ongewenste vertrekken in de toekomst te voorkomen.”
“De vrijwilliger die stopt bij VV Kessel is juist diegene die wervend kan spreken over het
vrijwilligerswerk bij VV Kessel. De manier waarop we omgaan met mensen die stoppen zijn
onze
reclame voor werving.”
“De beëindiging van vrijwilligers zorgt voor input voor het verbeteren en continueren van het
vrijwilligersbeleid.”
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BIJLAGE 4: Taak- en functieomschrijving VV Kessel
De taak- en functieomschrijving van VV Kessel is als apart document terug te vinden op de site van
VV Kessel.
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