Vrijwilligersbeleid
Het functioneren van sv Die Haghe is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Van ieder
lid en/of ouder/verzorger wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan het
functioneren van de vereniging.
Op 6 juni 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten een
vrijwilligersbijdrage te verplichten. Dit betekent een grote verandering in het
vrijwilligersbeleid. Vanaf seizoen 2018-2019 gelden de volgende spelregels als
uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid. Deze zullen elk seizoen worden
getoetst op praktische haalbaarheid en worden indien nodig aangepast.
Voor elk spelend lid is een vrijwilligersinzet verplicht. Voor leden jonger dan 16
jaar wordt deze inzet overgenomen door ouders/verzorgers.
Via de voetbal.nl app vult het lid ten minste 3 voorkeurstaken in die kunnen
worden vervuld. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken, kan een
vrijwilliger ook ingedeeld worden voor een andere taak dan de voorkeurstaak.
In het geval een lid niet de beschikbaarheid heeft over de voetbal.nl app, kan per
email een formulier worden ingevuld. Dit formulier is te downloaden van de
website.
Wanneer het lid niet aangeeft voor welke taken hij/zij is in te zetten, wordt per
seizoen een bijdrage van €80 geïncasseerd. Dit bedrag zal automatisch
geïncasseerd worden bij aanvang van het seizoen. Ook wanneer men zich wel
aanmeldt maar men de taken niet vervult, wordt dit bedrag geïncasseerd.
In het onderstaand schema staan voorbeelden van taken en inzet inclusief de
uren. Er is echter veel meer. In de app voetbal.nl staan alle taken gespecificeerd.
Taken
Teamouder
Lid van een
commissie
Trainingskader
Arbitrage

Vrijwilligerstaken
keuzemogelijkheden
Toernooicommissie, Kascommissie,
Activiteitencommissie of Clubgebouwcommissie
Trainer, lijncoördinator
Scheidsrechter of grensrechter verenigingsbreed in
te zetten

Aantal uren
>8 uren *
>8 uren *
>8 uren*
Minimaal 3
wedstrijden *

Toelichting: inzet is niet alleen voor eigen team, maar
kan ook voor andere teams zijn. Scheidsrechters worden
ingedeeld door de scheidsrechterscommissie,
grensrechters door de teamouders.

Wedstrijdzaken
Wedstrijdsecretaris, wedstrijdcoördinator
>8 uren
Administratieve
Ledenadministratie, financiële administratie,
>8 uren *
inzet
redactie of ict.
Lid van het
Hoofd- of jeugdbestuur
>8 uren *
bestuur
Bardienst &
Maandag-donderdag 17-21 uur en zaterdag 8-20
Minimaal 8 uren *
keukendienst
uur. Koffiekar op zaterdag 9-13 uur
Let op: spelbegeleider, limonade halen, teamkleding wassen en vervoeren van leden naar
uitwedstrijden wordt NIET gezien als een vrijwilligerstaak.
*uren worden in de voetbal.nl app als punten getoond

Het is een eigen verantwoordelijkheid om de taken te vervullen gedurende het
seizoen. Bij verhindering moet men zelf zorgen voor een vervanger.
Vrijwilligers die zich meerdere jaren exceptioneel hebben ingezet, worden
gedurende 3 seizoenen vrijgesteld van vrijwilligersinzet. Dit is ter beoordeling van
het hoofdbestuur.
Vrijwilligersinzet wordt beloond door bijvoorbeeld een vrijwilligersavond, een
consumptiebon, tegoed bon van Den Haag Doet.
Als je ingeroosterd wordt voor een bepaalde taak dan ontvang je een bericht per
mail en via de voetbal.nl app.

UITLEG VOETBAL.NL APP
De app voetbal.nl is de app waar de wedstrijden, de standen, het programma en
afgelastingen zijn te vinden. Deze app is gekoppeld aan ons ledenadministratie
systeem. Elke speler die in dit systeem is geregistreerd kan zich met hetzelfde
emailadres ook registreren voor voetbal.nl. Ook de vrijwilligerstaken worden via
voetbal.nl geadministreerd, ingeroosterd en bijgehouden.
In de app voetbal.nl geef je aan welke taken je wilt gaan doen. Dit kan als volgt:
Download de voetbal.nl app
Registreer je eerst of log in.
Selecteer sv Die Haghe en de betreffende speler(s)
Ga naar Home
Kies de opties vrijwilligerstaken (vul in: mijn beschikbaarheid en mijn taken)
De uren worden in de voetbal.nl app als punten getoond
Je wordt via email en via een pushbericht in de app voetbal.nl op de hoogte
gesteld van de toegewezen taak
Meer informatie over de app ->
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/9000111897

VRIJWILLIGERS FORMULIER
(alleen als het niet via de voetbal.nl app kan)
Minimaal 3 keuzes maken. Ben je al vrijwilliger, geef dan aan wat je al doet:
Ik kies een van de volgende
3 vrijwilligerstaken (graag aankruisen welke je wilt doen)
Wedstrijdcoördinator

Wedstrijdzakencommissie

(ochtend/middag)

Toernooicommissie
Kascommissie
Activiteitencommissie
Clubgebouwcommissie
Bardienst/
Keukendienst

EHBO commissie
Communicatiecommissie
Exploitatiecommissie
Materialencommissie
Onderhoudscommissie

(trainingsavond/zaterdag)

Koffiekar
Clubgebouw sluiter
Trainer
Lijncoördinator
Scheidsrechter
Grensrechter
Hoofdbestuur
Jeugdbestuur
Ledenadministrateur
Financiële
administratie
Redactie
Seniorencommissie
ICT commissie

Lijncoördinator
Assistent
trainer/begeleider
Scheidsrechterscommissie
Sponsorcommissie
Teamouder jeugdteam
Technische commissie
Toernooicommissie
Waarden en normen
commissie
VOG aanvrager
Verzorger

Ik ben al vrijwilliger
Ik doe geen
vrijwilligerstaken en
betaal eenmalig €80

Vrijwilligerscommissie
Vrouwenvoetbalcommissie
Overig….

Datum :
Naam lid van de verenging:
Naam ondertekende:
Handtekening :

Graag ontvangen we het ondertekende formulier op emailadres
vrijwilligers@svdiehaghe.nl.
Indien we het formulier niet retour ontvangen dan betaalt u
automatisch €80.

