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Voorstel tot invoering vrijwilligersreglement HFC’15  

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het voortbestaan van onze club. Zoals veel andere 

voetbalverenigingen ervaart ook HFC’15 dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers 

te binden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat 

gedaan moet worden steeds vaker op de schouders van steeds minder mensen. Dit is een 

zorgelijke ontwikkeling waardoor ook het bestaansrecht van de vereniging in gevaar komt. 

Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, stelt het bestuur voor om 

verplicht te stellen dat alle leden een bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van 

vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een vrijwilligersfunctie.  

 

Om deze reden zal het bestuur op 9 juni 2022 de ALV vragen het hierna vermelde 

vrijwilligersreglement goed te keuren.  

  

De essentie van het vrijwilligersreglement is dat het verplicht wordt voor alle spelende leden 

en/of ouders van jeugdleden van HFC’15 een bijdrage te leveren in de vorm van het 

vervullen van een aantal incidentele vrijwilligerstaken of een structurele vrijwilligersfunctie 

binnen de club.  

 

Het bestuur spreekt de verwachting uit dat de inzet van vrijwilligers/het vrijwilligersreglement 

zal zorgen voor:  

• meer betrokkenheid van alle leden bij de club, zodat de sfeer en de onderlinge 

samenhang sterk worden verbeterd. 

• meer mogelijkheden om de bezetting in het clubhuis te verbeteren en daardoor een 

betere dienstverlening en service vanuit de kantine en de keuken voor alle leden. 

• meer capaciteit om het sportpark en de accommodatie beter te beheren en te 

onderhouden, waardoor de club een nog betere uitstraling krijgt. 

• mogelijkheden om meer diverse evenementen te realiseren, wat behalve extra 

inkomsten veel goodwill oplevert.  

 

Het bestuur heeft het volgende concept vrijwilligersreglement opgesteld wat zij ter 

goedkeuring aan de ALV zal voorleggen op 9 juni 2022:  

  

1. Ieder lid en/of één ouder/verzorger van een jeugdlid is verplicht om bij te dragen aan het 

functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersfunctie 

of een aantal vrijwilligerstaken. 

2. HFC’15 maakt onderscheid tussen vrijwilligersfuncties en vrijwilligerstaken:  

 Een vrijwilligersfunctie wordt gekenmerkt door het feit dat dit gedurende een seizoen 

vervuld wordt door één lid en niet incidenteel van aard is (bijvoorbeeld vaste 

barvrijwilliger, (jeugd)trainer/leider, bestuursfunctie, clubscheidsrechter). Dit is een 

structurele vrijwilliger.   

 Een vrijwilligerstaak is een incidentele taak (twee of drie keer per jaar), waaronder 

onder andere bardienst, corvee, fluiten van jeugdwedstrijden (jeugdscheidsrechters), 
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diensten draaien op het wedstrijdsecretariaat (clublid van dienst), die roulerend door 

verschillende leden wordt ingevuld, alsmede ophalen van oud papier (alleen 

seniorleden). Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in verschillende 

diensten worden ingeroosterd. Dit is een incidentele vrijwilliger. 

3. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel de 

ouder/verzorger van onze jeugdleden tenminste een vrijwilligersfunctie of taakplicht (twee 

of drie keer per jaar) vervult. Jeugdleden vanaf O13 en ouder kunnen in plaats van hun 

ouders/verzorgers ingedeeld worden voor een taakplicht. 

4. Een structurele vrijwilliger is vrijgesteld van het verrichten van een taakplicht.  

5. Een senior lid of ouder/verzorger die in plaats van een jeugdlid een taak krijgt 

toebedeeld, kan ervoor kiezen, om wat voor reden dan ook, om geen taken voor HFC’15 

te verrichten. Dit dient het betreffende lid vóór 1 september van het betreffende seizoen 

door te geven aan: vrijwilligerszaken@hfc15.nl. Dit betreffende lid verplicht zich daarmee 

tot betaling van € 50,- (afkoopbedrag) voor dat seizoen. Indien sprake is van meerdere 

jeugdleden op hetzelfde adres, geldt dat in totaal € 50,- per seizoen in rekening wordt 

gebracht. Dit zogenaamde afkoopbedrag zal aan het begin van het seizoen in rekening 

worden gebracht en het betreffende lid is verplicht dit bedrag op eerste verzoek aan 

HFC’15 te voldoen.   

6. Indien een ingeroosterd lid (waaronder een jeugdscheidsrechter) of ouder/verzorger van 

een jeugdlid zijn/haar plichten niet nakomt, zal per - niet nagekomen taak - een boete 

van € 25,- in rekening worden gebracht, met een maximum van € 50,- per seizoen. 

Indien sprake is van meerdere jeugdleden op hetzelfde adres, zal in totaal maximaal 50,- 

boete in rekening worden gebracht. Het betreffende lid (of ouder/verzorger van een 

jeugdlid/jeugdleden) is verplicht het boetebedrag op eerste verzoek aan HFC’15 te 

voldoen.   

7. De roosters voor het vervullen van de taak zullen worden gepubliceerd op de website 

van HFC’15 in het clubrooster (www.HFC15.nl). De mogelijkheid om het clubrooster te 

kunnen raadplegen en te kunnen inschrijven voor taken via een speciale app wordt 

onderzocht. Leden zijn zelf verantwoordelijk om na te gaan of ze ingeroosterd staan voor 

een taak. 

8. Is een taakplicht eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat 

het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk aangewezen ouder/verzorger/lid blijft 

uiteraard zelf verantwoordelijk voor zijn/haar taakplicht. 

9. Wanneer de taakplicht op het afgesproken tijdstip niet wordt vervuld dan zal de boete in 

rekening worden gebracht.  

10. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms taakplichten uit. De betrokkenen 

worden daarover zoveel mogelijk van te voren ingelicht of kunnen dit nalezen op de site 

van HFC’15 en/of mogelijk de app. 

11. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald. Het lid of de ouder(s)/verzorger(s) 

die voor de taakplicht staat ingeroosterd is er zelf verantwoordelijk voor om zich ervan te 

overtuigen dat een dienst niet doorgaat. Bij algehele afgelasting kan het bijvoorbeeld 

voorkomen dat er nog wel wedstrijden of andere activiteiten worden georganiseerd.  
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