Een nieuw vrijwilligersbeleid
Uitgangspunt
− We willen graag dat de vereniging blijft bestaan
− Vele handen maken licht werk
− Ervaring bij sv Helios laat positief resultaat zien
Wat is het idee?
− Ieder lid of ouder van een jeugdlid moet vrijwilligerswerk doen voor de vereniging
− Vrijwilligerswerk kan een functie of een taak zijn
Wat is een functie?
− Functies staan omschreven in het functieboek van de vereniging, bijvoorbeeld:
Bestuur
Jeugd commissie
Technische commissie
Clubhuis of horeca commissie
Gerritstoernooi commissie
Een functie kan ook zijn…
− Leider
− Trainer
− Vaste scheidsrechter of grensrechter van een team
− Per team wordt vastgelegd om hoeveel personen dit maximaal kan gaan
Wat is een taak?
− Meewerken in de kantine
− Meewerken bij evenementen
− Meewerken bij onderhoud van de Zunnebargh
De verplichting
− Ieder lid moet een functie of taak uitvoeren
− Senior en ouder van jeugdlid
tussen 16 en 18 jaar mag de ouder zijn taak door het jeugdlid laten waarnemen, mits de taak
daarvoor geschikt is
− Afkopen kan: € 45 per seizoen per lid
− Boete bij niet verschijnen: € 35 per keer
Hoe groot is de taak
3 maal 5 uur per seizoen
− Eind van de zomer kan ieder aangeven waar hij wil worden ingedeeld
− Planning wordt gemaakt, komt op de website
− Ruilen kan alleen onderling, schema staat vast
− Boetes worden door penningmeester via incasso geïnd

Taken in de kantine
− Diensten van 8-13 uur en van 13-18 uur
− Altijd een vaste (betaalde) medewerker die kan aansturen
− Vaste medewerker verantwoordelijk voor sleutels en kas
− Naast bardiensten zijn er ook wedstrijdtafel diensten
Taken bij evenementen
− Inzet bij het Gerritstoernooi
− Inzet bij het voetbalkamp
− Ook hier geldt minimaal 3x5 uur
Taken bij het onderhoud
− Assisteren bij onderhoud aan velden, kantine
− Schoonmaken en repareren van bijv. reclameborden
− Dit wordt nu door een kleine groep gedaan, maar met wat meer handen kunnen grote klussen
worden aangepakt
Functies
Natuurlijk hopen we op nieuwe mensen om de commissies compleet te maken!
Het werk ligt nu op weinig schouders. We hopen op meer betrokkenheid
Ervaringen bij sv Helios
− Gestart in 2010, inmiddels beleid 2.0
− Perfect: nee, maar het werkt wel
− Vooral saamhorigheid en gezelligheid is toegenomen
−
Wij mogen gebruik maken van hun documenten en hun know how
Streven vv Diepenveen
− Start per volgend seizoen
− Met bestaande commissieleden plan opzetten

