Vrijwilligersbeleid FC De Bilt
18 mei 2018

In de huidige tijd is het moeilijk vrijwilligers te vinden: iedereen is druk en veel mensen voelen zich
niet verbonden met de club. Net als andere verenigingen heeft FC De Bilt te maken met een
teruglopend aantal vrijwilligers. Deze situatie moet veranderen om onze club gezond te houden en te
waarborgen dat iedereen kan voetballen.
Het vrijwilligersbeleid van FC De Bilt heeft de volgende uitgangspunten:




Je MAG lid worden van FC De Bilt (graag zelfs)
Je hebt dan RECHT op het gebruik maken van faciliteiten en het spelen van wedstrijden
En je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van de club

Met andere woorden: we zijn samen FC De Bilt. We voetballen samen en we organiseren onze club
samen. Iedereen draagt een steentje bij!
Met ingang van het seizoen 2018 - 2019 geldt er een vrijwilligersplicht. De vrijwilligersplicht geldt
voor alle spelende leden vanaf 5 jaar. Voor alle jeugdspelers voeren ouders/verzorgers de
vrijwilligersplicht uit. Daarnaast hebben jeugdspelers vanaf de O13 ook een eigen taak.
Leden die niet bereid zijn hun vrijwilligerstaak uit te voeren, kunnen deze verplichting afkopen. Het
afkoopbedrag wordt per seizoen vastgesteld. In seizoen 2018 – 2019 is dit bedrag vastgesteld op €
100, per spelend lid.
De vrijwilligerscommissie van FC De Bilt (in oprichting) zal, onder aansturing van de Manager
Vrijwilligers, het vrijwilligersbeleid uitvoeren. Deze commissie zorgt ervoor dat leden (en ouders)
worden ingedeeld in functies en taken. De Manager Vrijwilligers is onderdeel van het bestuur van FC
De Bilt.
Voor vrijwilligers is het nodig dat er helder vrijwilligersbeleid is binnen de club. Zo weten de
vrijwilligers wat van hen wordt verwacht en wat zij van de club kunnen verwachten. Deze spelregels
worden in dit vrijwilligersbeleid toegelicht.
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Spelregels Vrijwilligers:

Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid een vrijwilligersplicht heeft. Ouders
van alle jeugdspelers nemen een deel van deze verplichting op zich. Jeugdleden vanaf de O13
hebben zelf ook een actieve rol. Als in een gezin meerdere kinderen lid zijn dan behoeft de
ouder/verzorger van het eerste en tweede kind de volledige vrijwilligersplicht. Voor het 3e kind is er
geen vrijwilligersplicht in te vullen.

Wat doet een vrijwilliger: functies en taken
Er is veel te doen binnen de club. We maken onderscheid tussen functies en taken.
1. We spreken van functies als het gaat om het bemannen van de verschillende commissies van
FC De Bilt en het invullen van de rollen rond de teams (maximaal 2 trainers/coaches en 1
teamleider per team).
2. Taken hebben betrekking op het invullen van het rooster voor de bar/keuken en het
wedstrijdsecretariaat.
Leden die zich niet herkennen in bestaande functies en wel creatieve ideeën hebben om FC De Bilt
vooruit te helpen, zijn welkom zich te melden. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Het bestuur
van FC De Bilt beslist uiteindelijk of ideeën ook uitgevoerd kunnen worden en doet dit door ideeën te
toetsen aan het beleidsplan en de begroting.
Alle functies en taken zijn beschreven in het functie en takenboek. Dit staat op de website. Ook is op
de website te vinden voor welke functies er vacatures bestaan.
Het ‘rijden/chauffeuren naar uitwedstrijden’ en ‘vlaggen bij wedstrijden’ gelden niet als een functie
of taak onder dit vrijwilligersbeleid!

Wie bepaalt wat een vrijwilliger gaat doen
Bij aanvang van lidmaatschap mag een nieuw lid (of ouder) zelf aangeven welke openstaande
functies hij/zij wil uitvoeren. De vrijwilligerscommissie toetst of het lid (of ouder) de juiste
vaardigheden en competenties heeft voor de gekozen functie. We willen de juiste mensen op de
juiste plaats, daar heeft iedereen baat bij. De commissie beslist dus of de keuze van de vrijwilliger
gehonoreerd kan worden. Kan dit niet, dan doet de commissie een alternatief voorstel aan de
vrijwilliger.
Als er geen functies beschikbaar zijn, zal het nieuwe lid zich beschikbaar moeten stellen voor de
taken (wedstrijdsecretariaat, bar/keuken). Globaal koppelen we groepen vrijwilligers (die geen
functie gaan uitoefenen) aan de volgende taken:
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Ouders van jeugdspelers: keuken/bar/wedstrijdsecretariaat
Jeugdspelers vanaf O13: spelbegeleider/scheidsrechter

-

Senioren: keuken/bar/wedstrijdsecretariaat
Spelers van het eerste elftal: zij verzorgen trainingen bij jeugdelftallen

Als het nieuwe lid geen keuze maakt en ook niet aangeeft de vrijwilligersplicht te willen afkopen,
wordt hij/zij automatisch ingedeeld bij de in te vullen taken (bar/keuken en wedstrijdsecretariaat).
De vrijwilligerstaak geldt altijd voor een heel seizoen. Aan het einde van het seizoen, en voor 1 juli
van dat jaar, kan de vrijwilliger aangeven een andere keuze te willen maken. Laat de vrijwilliger niets
weten, dan wordt de functie/taak in het nieuwe seizoen voortgezet.

Wat verwacht de club van de vrijwilliger:
FC De Bilt verwacht dat de vrijwilliger zich verantwoordelijk toont voor het uitvoeren van zijn functie
of taak.
Voor functies geldt een inspanningsverplichting, geen urenverplichting. Voor taken (bar/keuken en
het wedstrijdsecretariaat) wordt een vrijwilliger voor 2 diensten per seizoen ingedeeld. Een dienst is
4 uur. De inspanning is dus 8 uur per seizoen.
Indien een thuistoernooi wordt georganiseerd, kunnen vrijwilligers voor een 3e dienst ingeroosterd
worden.
FC De Bilt verwacht dat de vrijwilliger zijn taak uitvoert op het moment dat hij/zij is ingeroosterd.
Leden die niet verschijnen tijdens hun dienst, wordt een boete opgelegd van € 25,- per niet
verschenen uur.
Het staat leden vrij hun ingeroosterde dienst onderling te ruilen. Echter het oorspronkelijke
ingeroosterde lid blijft verantwoordelijk voor de invulling van de dienst!
Alle vrijwilligers die in de uitoefening van hun functie direct contact hebben met kinderen, moeten
een VOG aanleveren. Vrijwilligers kunnen deze gratis aanvragen bij de gemeente (tijdens de aanvraag
invullen dat het om jeugd gaat, daarna blijkt dat er geen kosten in rekening worden gebracht):
https://debilt.nl/paspoort-rijbewijs-en-uittreksels/uittreksels-en-verklaringen/verklaring-omtrenthet-gedrag/

Wat kan de vrijwilliger van de club verwachten:
FC De Bilt zorgt voor een duidelijk overzicht van vrijwillige functies en de daarbij behorende
verantwoordelijkheden.
FC De Bilt zorgt ervoor dat nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt op hun functie.
FC De Bilt ondersteunt vrijwilligers zo goed mogelijk met relevante informatie (voor trainers is er
bijvoorbeeld een toolkit beschikbaar op de website).
Om de waardering voor de vrijwilligers te laten blijken, voert FC De Bilt attentiebeleid. Voorbeelden
hiervan zijn:
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Vrijwilligersfeest aan het einde van het seizoen
Bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld extra dank na een geslaagde activiteit)
Ziekte, afscheid en jubilea

Vrijwilligers zijn voor ongevallen of aansprakelijkheid verzekerd via de collectieve
aansprakelijkheidsverzekering die Gemeente De Bilt heeft afgesloten voor alle vrijwilligers die in
Gemeente De Bilt vrijwilligerswerk doen. De verzekering geldt voor schade die is ontstaan tijdens
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn verzekerd voor schade op het gebied van ongevallen en
aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheid voor
rechtspersonen en rechtsbijstand voor vrijwilligers.

Afkopen
Er is een mogelijkheid de vrijwilligersverplichting af te kopen. Het afkoopbedrag wordt per seizoen
door het bestuur vastgesteld en staat op de website.
Er is ook een boetesysteem voor vrijwilligers die niet verschijnen bij hun ingeroosterde taak. De
boete bedraagt €25,- per niet verschenen uur.
Leden die na herhaalde verzoeken zich niet melden voor een vrijwilligersfunctie of taak en herhaalde
niet verschijnen bij hun ingeroosterde taak, houden in het uiterste geval op lid te zijn van onze club.
Dit besluit is aan het bestuur.
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Veel gestelde vragen
Aan wie moet ik doorgeven dat ik niet kan?
Aan niemand. Als je op het aangegeven tijdstip niet kunt komen, moetje zelf een
vervanger regelen. Mocht er op het allerlaatste moment een calamiteit voorvallen,
dan is het natuurlijk goed om met het club te bellen en te vragen naar de persoon
die in eerste instantie verantwoordelijk is voor de afdeling waarbinnen jij je
taak had moeten uitvoeren. Je moet er niet op rekenen dat je daarmee gevrijwaard
bent van boetes.
Als het voetballen is afgelast of er geen programma is, hoef ik toch niet te komen?
Jawel hoor! Bij algehele afgelasting of geen programma kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er nog
wel wedstrijden of andere activiteiten worden georganiseerd.
Als ik geruild heb, en mijn vervanger komt niet, krijgt hij/zij dan een boete opgelegd?
Nee, dat is niet te doen. Als jouw vervanger niet komt, ben en blijf jij verantwoordelijk. Het is
wenselijk dat de ruil wordt doorgegeven aan de taakverantwoordelijke.

Ik zie het helemaal niet zitten; is er een manier om aan de vrijwilligerstaken te ontkomen?
De behoefte aan meer vrijwilligers is urgent. We zien je daarom graag meedoen! Ben je desondanks
niet bereid tot het uitvoeren van een vrijwilligerstaak, dan kan je deze verplichting afkopen.
In mijn gezin zijn omstandigheden waardoor ik de vrijwilligerstaken niet kan uitoefenen, wat nu?
De Manager Vrijwilligers kijkt samen met jou wat er wel kan. Aan het uitgangspunt dat iedereen een
bijdrage levert, wordt niet getornd.

Vanwege mijn geloof mag ik niet in aanraking komen met alcohol en varkensvlees. Kan ik nu wel de
vrijwilligersplicht doen?
Je kan je niet opgeven voor de keukendienst omdat er in de keuken wordt gewerkt met varkensvlees.
In de bar wordt pas vanaf 13.00 uur alcohol geschonken. Dat betekent dat je de ochtenddienst van
de bar zonder problemen kan doen. Daarnaast is ook de dienst in het wedstrijdsecretariaat een optie
of 1 van de beschikbare functies.
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Ik heb meer dan één kind als lid van de vereniging. Moet ik nu evenredig vaak een
vrijwilligerstaak uitvoeren?
De ouder/verzorger hoeft van maximaal 2 kinderen de vrijwilligersplicht uit te voeren. Voor het
derde kind is er geen vrijwilligersplicht meer. Alleenstaande ouders dienen een verzoek om
ontheffing van de vrijwilligersplicht in bij de commissie vrijwilligers.
Ik ben gescheiden en heb meerdere kinderen als lid van de vereniging.
Moeten ik en mijn ex we dan allebei een vrijwilligerstaak uitvoeren?
Wij hanteren het adres waarop de leden staan ingeschreven. Vanuit dat adres moeten maximaal 2
vrijwilligersplichten worden vervuld.
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