
 

                                                                   
 

 
 
Vrijwilligersbeleid Sportclub Reeuwijk
 
Het is leuk om vrijwilliger te zijn bij Sportclub Reeuwijk. Van glimlachende kinderen tot de voldane 
hardloper, die zijn PR bij de plassenloop heeft verbeterd, jij 
voelt goed. Daarnaast zorgen we ook 
tevens het clubgevoel, iets wat we erg 
Sportclub Reeuwijk meer dan alleen
 
Nu zijn er in elke vereniging mensen die zich meer inz
iedereen vaak gewoon. Maar dat is het niet. De
hun passie voor de sport en verantwoordelijkheid
zoveel mogelijk voor de vereniging 
is voor iedereen een keus. Je kiest ervoor om niets te doen of om je juist wel iets te doen voor jouw 
vereniging. 
 
Iedereen kan een steentje bijdragen. We hebben veel verschillende taken
atletiek of helemaal niets. Soms is het 
op een specifieke dag, zoals jureren, of
baanonderhoud te doen, hebben meer vrijheid in het kiezen van het moment waarop ze dat willen 
doen. We hebben meerdere wedstrijden en datum’s waarop iets gedaan kan worden, voor een ieder 
wat wils.  
 
Hoeveel tijd vrijwilligers werk kost, hangt helemaal af van het aantal vrijwilligers die zich inzet. Veel 
handen maken licht werk en verkort de tijd van 
een aparte opleiding/cursus nodig. Denk aan een c
soms nodig  is voor de kantine. Waar 
regelen en bekostigen.  
 
Sportclub Reeuwijk vraagt vanaf heden 
per jaar in te zetten voor onze vereniging. Vaker mag natuurlijk ook. Graag zelfs! 
 
Wat zijn de uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid;
1. Het moet leuk zijn om bij Sportclub Reeuwijk vrijwilligerswerk uit te voeren.
2. Sportclub Reeuwijk doet een

functioneren van de vereniging.
3. De vereniging vervult een sociale en maatschappel

hebben daar zelf baat bij. 
4. Ieder lid en/of ouder/verzorger 

onze vereniging. 
5. Sportclub Reeuwijk verwacht van een vrijwilliger dat hij/zij zich houdt aan de gedrags

verenigingsregels van Sportclub Reeuwijk
6. Een vrijwilliger die een taak uitvoert
7. Met uitzondering van de trainers geeft Sportclub Reeuwijk geen geldelijke vergoeding voor het 

verrichten van vrijwilligerswerk.
8. Sportclub Reeuwijk faciliteert 

benodigde cursussen te volgen, bijvoorbeeld jurycursussen.
9. Sportclub Reeuwijk zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te faciliteren.
10. De coördinatie van de vrijwilligers en het invullen van taken zal steeds via de 

vrijwilligerscoördinator plaatsvinden.
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Vrijwilligersbeleid Sportclub Reeuwijk: 

Het is leuk om vrijwilliger te zijn bij Sportclub Reeuwijk. Van glimlachende kinderen tot de voldane 
hardloper, die zijn PR bij de plassenloop heeft verbeterd, jij als vrijwilliger maakt 
voelt goed. Daarnaast zorgen we ook goed voor onze vrijwilligers. Samen iets extra's doen versterkt 

wat we erg belangrijk vinden bij Sportclub Reeuwijk. Vrijwilligers maken 
alleen de atleten.  

Nu zijn er in elke vereniging mensen die zich meer inzetten voor de club dan andere. 
vaak gewoon. Maar dat is het niet. De vrijwilligers die dit doen, doen dit 

en verantwoordelijkheid. Binnen een vereniging is het fijn dat een ieder zich 
zoveel mogelijk voor de vereniging Iedereen heeft een baan en andere activiteiten
is voor iedereen een keus. Je kiest ervoor om niets te doen of om je juist wel iets te doen voor jouw 

Iedereen kan een steentje bijdragen. We hebben veel verschillende taken. Of je nu veel weet van de 
Soms is het op een specifieke dag, zoals jureren, of bardienst. 

op een specifieke dag, zoals jureren, of bardienst. Maar mensen die ervoor kiezen groen
baanonderhoud te doen, hebben meer vrijheid in het kiezen van het moment waarop ze dat willen 
doen. We hebben meerdere wedstrijden en datum’s waarop iets gedaan kan worden, voor een ieder 

eel tijd vrijwilligers werk kost, hangt helemaal af van het aantal vrijwilligers die zich inzet. Veel 
handen maken licht werk en verkort de tijd van alle vrijwilligers. Voor sommige vrijwilligersfuncties is 

nodig. Denk aan een cursus jurylid, of het diploma sociale hygiëne
. Waar een opleiding/cursus nodig is, zal Sportclub Reeuwijk

vanaf heden ieder lid en/of ouder/verzorger zich minimaal 
vereniging. Vaker mag natuurlijk ook. Graag zelfs! 

zijn de uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid; 
Het moet leuk zijn om bij Sportclub Reeuwijk vrijwilligerswerk uit te voeren. 
Sportclub Reeuwijk doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het 
functioneren van de vereniging. 
De vereniging vervult een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar

Ieder lid en/of ouder/verzorger doet minimaal twee keer per jaar verplicht vrijwilligerswerk voor 

Sportclub Reeuwijk verwacht van een vrijwilliger dat hij/zij zich houdt aan de gedrags
Sportclub Reeuwijk. 

uitvoert, draagt daarvoor de verantwoordelijkheid.
Met uitzondering van de trainers geeft Sportclub Reeuwijk geen geldelijke vergoeding voor het 
verrichten van vrijwilligerswerk. 
Sportclub Reeuwijk faciliteert indien nodig vrijwilligers om voor het uitvoeren van tak
benodigde cursussen te volgen, bijvoorbeeld jurycursussen. 
Sportclub Reeuwijk zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te faciliteren.
De coördinatie van de vrijwilligers en het invullen van taken zal steeds via de 

rdinator plaatsvinden. 
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Het is leuk om vrijwilliger te zijn bij Sportclub Reeuwijk. Van glimlachende kinderen tot de voldane 
maakt dit mogelijk. En dit 

ze vrijwilligers. Samen iets extra's doen versterkt 
Vrijwilligers maken 

etten voor de club dan andere. Dit vind 
die dit doen, doen dit vaak vooral vanuit 

Binnen een vereniging is het fijn dat een ieder zich 
baan en andere activiteiten, vrijwilligerswerk 

is voor iedereen een keus. Je kiest ervoor om niets te doen of om je juist wel iets te doen voor jouw 

Of je nu veel weet van de 
op een specifieke dag, zoals jureren, of bardienst. Soms is het 
bardienst. Maar mensen die ervoor kiezen groen- en 

baanonderhoud te doen, hebben meer vrijheid in het kiezen van het moment waarop ze dat willen 
doen. We hebben meerdere wedstrijden en datum’s waarop iets gedaan kan worden, voor een ieder 

eel tijd vrijwilligers werk kost, hangt helemaal af van het aantal vrijwilligers die zich inzet. Veel 
Voor sommige vrijwilligersfuncties is 

ursus jurylid, of het diploma sociale hygiëne die 
Sportclub Reeuwijk dit 

of ouder/verzorger zich minimaal twee keer 
vereniging. Vaker mag natuurlijk ook. Graag zelfs!  

 
beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het 

ijke functie. Leden dragen daaraan bij en 

per jaar verplicht vrijwilligerswerk voor 

Sportclub Reeuwijk verwacht van een vrijwilliger dat hij/zij zich houdt aan de gedragscodes en 

draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. 
Met uitzondering van de trainers geeft Sportclub Reeuwijk geen geldelijke vergoeding voor het 

vrijwilligers om voor het uitvoeren van taken de 

Sportclub Reeuwijk zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te faciliteren. 
De coördinatie van de vrijwilligers en het invullen van taken zal steeds via de 



 

                                                                   
 

11. Sportclub Reeuwijk houdt een registratie bij wie per jaar zich als vrijwilliger 
ingezet heeft en hoe vaak. Heeft iemand zich na een half jaar nog niet ingezet, 
persoon van het bestuur van Sportclub Reeuwijk een mail o

12. Er wordt ruimte gegeven aan eigen 
moet dit wel in goed overleg gebeuren.
 

Wat hebben wij als vereniging voor vrijwilligerstaken?
We maken binnen Sportclub Reeuwijk verschil tussen vrijwilligerstaken en vrijwilligers functies. 
Leden die een vrijwilligersfunctie vervullen, zijn niet verplicht om 2x per jaar 
vrijwilligerstaken uit te voeren. Door hun functie zetten ze zich al 
bijvoorbeeld bestuursfuncties, coördinatoren en commissievoorzitter
 
Vrijwilligerstaken zijn:  
 Begeleiden van pupillen en jeugdleden tijdens een wedstrijd
 Helpen met de organisatie en het opbouwen
 Bardienst tijdens trainingsavond of wedstrijddagen
 Zelfwerkzaamheid en onderhoud aan baan en materialen
 Jury- of andere "officiële" taken tijdens een wedstrijd
 Leden van verschillende commissies
 
Om onze vrijwilligers te bedanken voor 
jaar een vrijwilligersactiviteit georganiseerd
Reeuwijk dat de vrijwilliger verzorgd wordt door middel van consumptiebonnen, denk daarbij aan
koffie/thee en lunch.   

Opgeven als vrijwilliger kan onder andere 
Sportclub Reeuwijk. Zij zal de activiteiten en inzet van de vrijwilligers bijhouden
de voorzitters van andere commissies hierbij betrokken.
waarin gevraagd wordt om hulp, reageer daar ook op!
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Sportclub Reeuwijk houdt een registratie bij wie per jaar zich als vrijwilliger 
ingezet heeft en hoe vaak. Heeft iemand zich na een half jaar nog niet ingezet, 

van het bestuur van Sportclub Reeuwijk een mail of een belletje.  
Er wordt ruimte gegeven aan eigen inbreng bij het uitvoeren van een vrijwillige functie
moet dit wel in goed overleg gebeuren.  

hebben wij als vereniging voor vrijwilligerstaken? 
We maken binnen Sportclub Reeuwijk verschil tussen vrijwilligerstaken en vrijwilligers functies. 
Leden die een vrijwilligersfunctie vervullen, zijn niet verplicht om 2x per jaar ook nog 

Door hun functie zetten ze zich al meer in. Vrijwilligersfuncties zijn
bestuursfuncties, coördinatoren en commissievoorzitters.  

Begeleiden van pupillen en jeugdleden tijdens een wedstrijd 
Helpen met de organisatie en het opbouwen en afbouwen van een wedstrijd

rainingsavond of wedstrijddagen 
Zelfwerkzaamheid en onderhoud aan baan en materialen 

of andere "officiële" taken tijdens een wedstrijd 
Leden van verschillende commissies 

Om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet zorgt Sportclub Reeuwijk dat er minimaal 1x per 
jaar een vrijwilligersactiviteit georganiseerd wordt. Tijdens vrijwilligersactiviteiten zorgt Sportclub 
Reeuwijk dat de vrijwilliger verzorgd wordt door middel van consumptiebonnen, denk daarbij aan

onder andere bij onze voorzitter van de jury-vrijwilligers commissie van 
Sportclub Reeuwijk. Zij zal de activiteiten en inzet van de vrijwilligers bijhouden. 

e commissies hierbij betrokken. Er worden regelmatig mails
om hulp, reageer daar ook op! Dan vervul je ook een vrijwilligerstaak.
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ingezet heeft en hoe vaak. Heeft iemand zich na een half jaar nog niet ingezet, dan krijgt deze 

vrijwillige functie, uiteraard 

We maken binnen Sportclub Reeuwijk verschil tussen vrijwilligerstaken en vrijwilligers functies. 
ook nog 

Vrijwilligersfuncties zijn 

van een wedstrijd 

hun inzet zorgt Sportclub Reeuwijk dat er minimaal 1x per 
Tijdens vrijwilligersactiviteiten zorgt Sportclub 

Reeuwijk dat de vrijwilliger verzorgd wordt door middel van consumptiebonnen, denk daarbij aan 

vrijwilligers commissie van 
Indien nodig worden 

regelmatig mails verstuurd 
Dan vervul je ook een vrijwilligerstaak. 


