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Voorwoord 
 
Vv Belfeldia is hard op weg naar haar 100-jarig bestaan!  Met haar oprichting in 1924, is de 
vereniging  per slot van rekening al ruim 93 jaar “onderweg”.   
Naast het beoefenen van de voetbalsport, is het samenzijn én samenwerken de rode draad die door 
de vereniging loopt. Niet alleen is voetbal een teamsport, maar betekent verenigen ook “samen de 
schouders eronder zetten” om gezamenlijke doelen te bereiken. In veel gevallen betekent dit, dat de 
leden ook degenen zijn die op vrijwillige basis de taken samen uitvoeren. 
 
Een algeheel verschijnsel, waar ook Belfeldia “last” van heeft, is de steeds toenemende druk op de 
schouders van de vrijwilligers. Enerzijds doordat er steeds meer gevraagd wordt van een vereniging 
en haar vrijwilligers.  Anderzijds omdat het vrijwilligerskorps steeds kleiner wordt en het lastig is om 
genoeg, enthousiaste en de juiste vrijwilligers te vinden én binden aan de vereniging. 
Het bestuur van Belfeldia is dan ook van mening dat het thema “vrijwilligers” meer dan ooit de 
aandacht moet hebben. Vandaar ook het initiatief om een vrijwilligersbeleidsplan te realiseren.   
Een traject dat met veel zorgvuldigheid en overleg tot stand komt.  
De werkgroep die hiervoor in het leven is geroepen, heeft zaken dan ook grondig aangepakt en heeft 
het bestuur geadviseerd ten aanzien van het vrijwilligersbeleid van de toekomst.  
 
In het verlengde van de Belfeldia-slogan “Eén voor allen, allen voor Belfeldia” heeft dit beleidsstuk 
een daarbij passende en alles omvattende werktitel  “Eén voor allen, samen zijn we Belfeldia!” 
 
Een woord van dank voor de geleverde inspanningen  van de werkgroep, is hier zeker op zijn plaats. 
Er ligt nu een uitstekende basis om Belfeldia en haar vrijwilligers(werk) op een hoger plan te tillen en 
daarmee toekomstbestendig te maken. Samen op weg naar ons 100-jarig bestaan dus! 
 
Mede namens de werkgroep Vrijwilligersbeleidsplan en het bestuur vv Belfeldia, 
 
Belfeld, juli 2017. 
 
John Engelen 
Voorzitter vv Belfeldia 
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1.  Algemeen 
 

1.1 Aanleiding 
 
Vv Belfeldia is een familiaire vereniging die midden in de gemeenschap staat, met een positief imago 
en betrokken leden. Net als vele andere verengingen drijft Belfeldia op een groep enthousiaste 
vrijwilligers. En net als bij andere verenigingen  komt bij  Belfeldia het vrijwilligerswerk steeds meer 
onder druk te staan.  Daardoor rust de last op de schouders van een relatief kleine , maar zeer 
betrokken en gemotiveerde groep vrijwilligers.   
Vrijwilligers zijn nodig om als vereniging goed te kunnen (blijven) functioneren, nu en in de toekomst.  
Daarnaast is het belangrijk dat er duidelijkheid beleid is omtrent de richting en de uitvoering van het 
vrijwilligersbeleid. Een beleid dat past bij de vereniging Belfeldia.  
Belfeldia ervaart dat haar vrijwilligerswerk en met name de mensen die het vrijwilligerswerk samen 
uitvoeren, steeds meer onder druk komen te staan. Om er voor te zorgen dat Belfeldia een 
vereniging blijft waar vele vrijwilligers samen al het werk verzetten, is dit beleidsstuk opgesteld. 
 

1.2 Missie 
 
Vv Belfeldia  is een vereniging waar iedereen zijn of haar steentje bij draagt, naar mogelijkheden, 
competenties en kwaliteiten.   
 
Het vrijwilligersbeleid wordt opgezet en uitgevoerd aan de hand van een aantal uitgangspunten. 
Hierbij zal er oog moeten zijn voor de huidige (waardevolle) afspraken en de deels vernieuwde koers 
die er op dat vlak gevaren gaat worden: 

 Vrijwilligerswerk is in principe niet verplicht (uitgezonderd kantinewerkzaamheden); 
 Zoveel mogelijk leden en ouders (van jeugdleden) doen vrijwilligerswerk; 
 De juiste mensen zitten op de juiste plek; 
 De werklast per vrijwilliger moet draagbaar zijn; 
 Er is een duidelijke communicatiestructuur m.b.t. vrijwilligerswerk; 

 

1.3 Visie 
 
Het verenigingsbestuur is er van overtuigd, dat een duidelijke beleid en een krachtige 
vrijwilligerscommissie randvoorwaardelijk zijn en voldoende draagvlak creëren om het merendeel 
van de (ouders van jeugd)leden te laten participeren als vrijwilliger bij Belfeldia.  
Vrijwilligerswerk is in eerste aanleg geen verplichting, maar ook zeker niet vrijblijvend. 
 

1.4. Doelstellingen 
 
Het ultieme doel van ons vrijwilligersbeleid is:  

 dat alle taken binnen Belfeldia met plezier en naar tevredenheid worden uitgevoerd; 



 
 
 
 
Vrijwilligersbeleidsplan vv Belfeldia 2017-2021 
 

 dat er duidelijkheid is over welke taken er zijn, wat de taak inhoudt en hoeveel tijd er mee 

gemoeid is ; 

 het ‘werk’ door zoveel mogelijk leden en ouders van (jeugd)leden of andere sympathisanten 

van de vereniging wordt uitgevoerd; 

 waardoor er geen (structureel) tekort aan vrijwilligers meer zal bestaan en taken kwalitatief 

goed worden uitgevoerd; 

 

1.5. Realisatie 
 
Teneinde de doelstelling te kunnen halen wordt er een krachtige en omvangrijke vrijwilligers-

commissie in het leven geroepen. Deze commissie zal aan de slag gaan met het verder ontwikkelen 

van het vrijwilligersbeleid. De basis is gelegd door het vrijwilligersbeleidsplan 2017-2021.  

De commissie zal vervolgens toezien op handhaving, borging  en uitvoering van dat beleid met 

daarbinnen een aantal specifieke, omschreven  taken op het gebied van werving en selectie, 

begeleiding, registratie en  coördinatie van de vrijwilligers.  

In de tijd weggezet, ziet dat er als volgt uit : 

 

a. De (zo spoedig mogelijke start van de) oprichting van een vrijwilligerscommissie, die aan de 

slag gaat met :  

 

1. Het in kaart brengen van taken en profielen per commissie (0-meting); 

2. Het kiezen en in gebruik nemen van een registratie systeem ; 

3. Het opzetten van werving en selectie procedure ; 

4. Het ontwikkelen van beleid m.b.t. begeleiding en behoud van vrijwilligers ; 

 

b. De volgende tijdslijn wordt hierbij grofweg mee gegeven, waarbij zorgvuldigheid van groter 

belang is dan snelheid : 

 

i. In Q4 2017 is de genoemde vrijwilligerscommissie opgericht / samengesteld. De commissie 

verzorgt de verdere uitwerking (procesmatig) van het plan. En geeft invulling aan de 

werkzaamheden en (optimale) samenstelling van de commissie. Zodanig dat men vervolgens 

maximaal  toe kan zien op handhaving en uitvoering van het vrijwilligersbeleid. 

ii. Binnen 6 maanden na realisatie van de vrijwilligerscommissie zijn alle taken en profielen (cf. 

a.1.) duidelijk en vastgelegd. 

iii. eind Q2 2018 zijn alle leden en ouders van (jeugd)leden geïnventariseerd en ingedeeld. 

iv. Q4 2018 zijn er meer leden actief  betrokken bij het vrijwilligerswerk binnen de vereniging en 

is het clubgevoel versterkt. Het kwantificeren van ‘meer leden’ zal tussentijds door de 

vrijwilligerscommissie i.o.m. het bestuur bepaald worden.  

v. Eind Q2 2019 zijn alle functies ingevuld en is er geen tekort meer aan enthousiaste en 

gemotiveerde vrijwilligers. 
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Ten aanzien van de geformuleerde stappen, is het van belang dat er ten aanzien van de 

gerealiseerde voortgang en geboekte resultaten, tijdig geëvalueerd wordt. 

- Zijn doelstellingen gerealiseerd? 

- Worden tijdslijnen gehaald? 

- Vooruitblikkend op de volgende processtap: is de koers nog de juiste koers? 

- Etc. 

 

Iedere processtap is dus tevens een belangrijk  ijkpunt qua voortgang en resultaat en zal door de 

vrijwilligerscommissie met het bestuur worden  gedeeld. Hiermee wordt in ieder geval geborgd, dat 

bestuur tijdig en volledig is geïnformeerd en daar waar nodig kan ondersteunen en bijsturen. 

 

De exacte afspraken over desbetreffende evaluatiemomenten, worden in onderling overleg tussen 

vrijwilligerscommissie en bestuur bepaald. 

 

1.6.  Uitgangspunten  
 

 Iedereen doet vrijwilligerswerk. ”Iedereen” zijn in dit geval : 

- Alle actieve seniorenleden ; 

- Jeugdleden of ouders van jeugdleden; 

 Jeugdleden van 15  jaar of ouder voeren taken zelf uit 

 Ouders van jeugdleden < 15 jaar zijn verantwoordelijk voor uit te voeren 

vrijwilligerstaken 

 Daar waar mogelijk, voeren jeugdleden < 15 jaar ook ‘zelfstandig’ 

vrijwilligerstaken uit. ** 

**  Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden t.b.v. de jaarlijkse potgrondactie of meehelpen bij het  halfjaarlijkse 
“Belfeld Groen, moet je doen!”. 

 

 Uiteraard is er tevens ‘ruimte’ voor de steunende leden, al werkzame kaderleden 
of ‘sympathisanten’ van Belfeldia om werkzaamheden uit te voeren. 

 
Een deel van het vrijwilligerswerk, wordt beloond middels vrijwilligersvergoeding. (het doel is 
overigens om het betalen van vergoedingen zoveel mogelijk te beperken). 
Het bestuur is hier verantwoordelijk voor wie c.q. voor welke taken dit geldt en welke vergoeding dit 
betreft. Deze categorie taken valt eveneens onder de ‘vrijwilligerstaken’. 
 
 

 De juiste mensen zitten op de juiste plek ; 
D.w.z. dat o.b.v. inventarisatie ‘voorkeur’ en beoordeling (benodigde) competenties 
vrijwilliger en taken. Hierbij hoort ook een actueel overzicht van functies en bijbehorende 
taakprofielen (de zogenaamde 0- meting). 
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 De werklast per vrijwilliger moet draagbaar zijn ; 
D.w.z.: een duidelijk afbakening van taken en werkzaamheden, waarbij een concrete inschatting 
wordt afgegeven van de tijdsbesteding voor desbetreffende vrijwilligerstaak. E.e.a. is weggeschreven 
in de taakomschrijving van de vrijwilligerstaak. 
 
 

 Er is een duidelijke communicatiestructuur m.b.t. vrijwilligerswerk ; 
De vrijwilligerscommissie zorgt voor een duidelijke procesgang en afstemming met de 
verantwoordelijke commissie waar de vrijwilliger taken voor gaat uitvoeren. E.e.a. gebeurt d.m.v. 
vaste processen en formats en/of (gedigitaliseerde) formulieren. 

2. Vrijwilligersbeleid 
 
 In dit vrijwilligersbeleidsplan zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot werven, coördineren, 
behouden en waarderen van de vrijwilligers.   

 

2.1 Werving en selectie 
 
Allereerst zal er een overzicht gemaakt moeten worden van taken  (de 0- meting). Deze zullen door 

iedere commissie danwel bestuur worden opgesteld volgens een vast format. Hierop zal tevens 

worden aangegeven of er taken zijn die niet zijn ingevuld, zogenaamde vacatures.  Bij de werving 

(onderstaand punt 1 en 2) zullen deze vacatures indien mogelijk als eerste worden ingevuld. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe leden en bestaande leden. En tussen structurele  

taken (commissie) en incidentele  taken (activiteiten) 

1. Nieuwe leden en ouders van jeugdleden krijgen een intakegesprek waarin zij kunnen kiezen 

uit een bepaalde vrijwilligerstaak. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele 

taken (activiteiten, kantinedienst) en structurele  taken (commissie lid, (jeugd)leider/-trainer)    

2. Elk jaar worden  seniorenleden en de (ouders van jeugd)leden benaderd voor het maken van 

een keuze voor vrijwilligerswerk (zie bijlage 3). Jeugdspelers vanaf 15 jaar  en seniorenleden 

worden verplicht tot het maken van een keuze.  

3. De vrijwilligerscommissie inventariseert de keuzes die de leden en ouders van jeugdleden 

hebben gemaakt. De vrijwilligerscommissie  verwijst de kandidaten die een structurele taak 

op zich willen nemen door naar de betreffende commissie.  

Elke commissie heeft een voorzitter/coördinator die de intake en het inwerken voor zijn 

rekening neemt. 

Onderstaand een overzicht van de huidige commissies. Eventuele sub-commissies, actief 

binnen de commissies, zijn niet afzonderlijk benoemd : 
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Overzicht commissies : 

 Bestuur  

 Sponsorcommissie 

 Voetbaltechnische zaken 

 Financiële Commissie 

 Gebouwen en terreinen 

 Communicatie / PR 

 Kantinebeheercommissie 

 Jeugdcommissie 

 Verenigingszaken 

 Vrijwilligerscommissie 

 …………………………… 
 
 

4. kandidaten die een incidentele taak op zich willen nemen komen in een vrijwilligerspool 

terecht. De vrijwilligers uit deze pool worden bij een bepaalde activiteit ingedeeld . Bij 

voorkeur gebeurt dit ruim van tevoren,  liefst aan het begin van het seizoen (in de maand 

juli). Hiervoor zal een jaarlijkse activiteitenkalender opgemaakt worden, welke gevoed wordt 

door de afzonderlijke commissies. Streven zal zijn, dat uiterlijk 1 juli de kalender gevuld is. 

 

2.2 Coördineren en registreren 
 
Een goed overzicht en een kloppende administratie zorgt voor overzicht en duidelijkheid. 
De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en houden van het 
vrijwilligerswerk. Zij dient zorgvuldig de jaarlijkse inventarisatie te registreren en dit up-to-date te 
houden mochten er wijzigingen gedurende het jaar plaatsvinden. Tevens ziet de commissie erop toe 
dat het beleid wordt uitgevoerd en is zijn aanspreekpunt voor commissies en vrijwilligers  
 
 

2.3 Begeleiden van vrijwilligers 
 
Misschien nog wel belangrijker dan het werven van vrijwilligers, is het behouden van vrijwilligers. 
Vrijwilligers ‘dragen’ de vereniging en de vereniging ziet ze niet graag vertrekken. Om dit zoveel 
mogelijk te voorkomen is het belangrijk dat er structuur is in het behouden van vrijwilligers.  
 

2.3.1 Belonen 

 
De mens heeft behoefte aan een stukje waardering .  In de basis komt het  erop neer dat je positieve 
aandacht hebt voor je vrijwilligers. Een simpel welgemeend complimentje doet iedereen goed.   
Daarnaast kunnen er vanuit de vereniging activiteiten worden georganiseerd die speciaal gericht zijn 
op de vereniging. Dit kunnen de volgende activiteiten zijn: 

 Vrijwilligersavonden 

 Vrijwilliger van de maand 
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 Lief en leed regeling 

 Verjaardagen (felicitaties op de website) 

 Etc..  

 

2.3.2 Begeleiden / bekwamen 

 
Zoals in paragraaf 2.1 is omschreven worden vrijwilligers voornamelijk ingewerkt door de 
commissie/werkgroep waarvan zij lid zijn geworden. De begeleiding bestaat uit een duidelijke uitleg 
en toelichting op de werkzaamheden en een kennismaking met de andere leden van de commissie. 
Een commissie dient daarnaast standaardprocedures in de vorm van een instructiemap vast te 
leggen op papier. Hierdoor kunnen nieuwe vrijwilligers en tijdelijke krachten ook zelf wegwijs 
worden in hun werkzaamheden. 
 
Belangrijk is dat er binnen commissies periodiek geëvalueerd wordt (bijvoorbeeld halfjaarlijks) over 
hoe de werkzaamheden verlopen en of de commissieleden het naar de zin hebben. Elke commissie 
(zie 2.1) dient daarom een voorzitter aan te wijzen die zorg draagt voor de uitvoering van deze 
evaluatie. Elke commissie kan haar eigen afspraken hierover maken en vastleggen.  
 
 
De vrijwilligerscommissie zorgt voor de vrijwilligers die niet tot een commissie  behoren en ingezet 
worden op activiteiten. De vrijwilligerscommissie evalueert jaarlijks met deze vrijwilliger hoe de 
werkzaamheden zijn verlopen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de ‘Checklist 
Evaluatiegesprek’ in bijlage 2. Deze checklist bevat gespreksonderwerpen die naar voren kunnen 
komen in een evaluatiegesprek.  
Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de vrijwilligerscommissie om een aantal keer per jaar 
even kort te informeren bij deze vrijwilligers hoe het gaat en of ze problemen ondervinden. 
 

2.3.3. Beëindigen   

 
Vrijwilligers stoppen om diverse redenen. Door een goed exit / evaluatie  gesprek te houden krijg je 
inzicht in de beweegredenen en dat geeft wellicht input die je kunt gebruiken om verbeteringen door 
te voeren. Bovendien kun je tijdens een afscheidsgesprek je waardering tonen over het geleverde 
vrijwilligerswerk. 
 

3. De vrijwilligerscommissie  
 

De werkgroep is van mening dat de vrijwilligerscommissie o.b.v. het gestelde vrijwilligersbeleid, haar 

eigen “koers moet varen”. D.w.z. de inrichting van de commissie en de verdeling van taken. 

Hierbij hoort tevens het opstellen van de diverse “functieprofielen” en daarbij behorende 

tijdsinvestering.  Hierbij is ook duidelijk dat de gemiddelde tijdsinvestering per commissielid /-functie 



 
 
 
 
Vrijwilligersbeleidsplan vv Belfeldia 2017-2021 
 

afwijkt van de piekbelasting. Deze piek zal met name in de opstartfase en “0-meting” van toepassing 

zijn, zo wordt ingeschat. 

Dit beleidsplan geeft een aantal handvaten en (denk)richtingen mee voor de inrichting en invulling 

van de vrijwilligerscommissie. De volgende hoofdzaken maken hier deel van uit: 

 
 De samenstelling van de vrijwilligerscommissie bestaat uit minimaal 6 personen, waarvan 1 

voorzitter . De voorkeur is dat de voorzitter van de commissie ook plaats gaat nemen in het 

verenigingsbestuur. 

 Het advies is om in eerste instantie voor een nader te bepalen periode frequent aan te 

sluiten (met een delegatie van de vrijwilligerscommissie) bij de periodieke 

bestuursvergaderingen. Enerzijds om te voortgang in de tijd te bewaken, maar ook samen 

toe te zien op een soepel proces (“ijken”, zie ook 1.5).  

 
 Hun taken en verantwoordelijkheden zijn: 

i. Het tot zich nemen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid 2017-2021. 
ii. Mensen bekend maken met beleid. 
iii. Instrueren van vrijwilligers. 
iv. Begeleiden van vrijwilligers. 
v. Coördineren van vrijwilligerstaken. 
vi. Registreren/documentatie/database bijhouden. 
vii. Waarborgen van uitvoering conform beleid. 
viii. Bijsturen (beleid) waar nodig. 
ix. Belonen van vrijwilligers/organiseren activiteiten voor vrijwilligers. 
x. Interactie met bestuur incl. rapporteren. 

 
 
De werkgroep vrijwilligersbeleid wil benadrukken dat het voorliggende beleidsdocument een 
duidelijke richting geeft en leidraad is om tot een stevig, helder en toekomstbestendig beleidsplan te 
komen. Een beleidsstuk dat uiteindelijk door het hoofdbestuur is geaccordeerd en aangenomen ter 
uitvoering.  
Echter de inbreng van de Vrijwilligerscommissie is evenwel van groot belang en zal bijdragen aan het 
welslagen van het vrijwilligersbeleidsplan. 
 
 

 Samenvattend  …. 

 
Belfeldia is gebaat bij een duidelijk en breed gedragen vrijwilligersbeleidsplan. 
Met dit beleidsplan als basis, is “Eén voor allen, samen zijn we Belfeldia” de opstap naar een nog 
betere en meer saamhorige vereniging die voelt en samenwerkt als een familie.  
 


