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VRIJWILLIGERS
BELEID

Hoofdstuk 1:Wat wil de vrijwilliger en
wat moeten wij doen?  

Op welke wijze kunt u
vrijwilligers werven en
behouden?

De vrijwilliger wil plezier in zijn vrijwilligers-
werk hebben en houden; vrijwilligerswerk
moet ‘leuk’ zijn.Voor elke vrijwilliger zijn dat
weer andere motieven. De één wil op de
voorgrond treden, belangrijk zijn, de ander
wil uitgedaagd worden en weer een ander
zoekt gezelligheid/contact. De één wil het
liefst iets alleen uitdokteren, de ander zoekt
de samenwerking op. Belangrijk dus om te
weten wat de vrijwilliger onder ‘leuk’ ver-
staat. Om het iemand naar de zin te kunnen
maken is het daarom nodig te weten:
‘Waarom wordt iemand vrijwilliger?’,
zodat daarmee goed rekening kan worden
gehouden. De reden kan zijn dat hij/zij:

• Er bij toeval in terecht is gekomen.
• Voor vrijwilligerswerk voelt,

uit liefhebberij dus.
• Naast spelen, zelf ook een steentje wil bij-

dragen.
• Gevraagd is.
• Nieuwe contacten wil opdoen, behoefte

aan gezelschap heeft.
• Het tot zijn taak vindt behoren,

maatschappelijke bewogenheid.
• Zinvol bezig wil zijn in zijn vrije tijd.
• Het een noodzakelijke compensatie vindt

m.b.t. het dagelijkse werk?
• Een nieuwe uitdaging wil aangaan.
• Gewoon eigenbelang.

Tot niet zo heel lang geleden vonden veel verenigingen het vanzelfsprekend
dat leden zich inzetten voor de vereniging. Maar heden ten dage kampen
steeds meer verenigingen met een tekort aan vrijwilligers. Dit maakt het
noodzakelijk om op een georganiseerde manier aandacht te besteden aan
de werving en het behoud van deze bijzondere groep mensen.

Het vinden van iemand voor een bepaalde
functie krijgt over het algemeen meer 
prioriteit dan het nadenken over de manier
van werven, plaatsen en begeleiding van vrij-
willigers. De bedoeling van dit
Serviceproduct is daarom om meer 

structuur aan te brengen in dat hele proces
en de verbinding tussen de verschillende
processtappen te laten zien. Dit proces is in
grote lijnen als volgt voor te stellen:

Tekst: Sportscan

plaatsen begeleiden

werven nieuwe vrijwilliger

evalueren, bijsturen

beëindigen functie

Serviceproduct
H22

De KNKB heeft samen met Sportscan
diverse Serviceproducten ontwikkeld.
Elk Serviceproduct biedt een heldere
praktische verdieping op onderwerpen
uit de praktijk van sportbestuurders.
Per onderwerp worden landelijke ont-
wikkelingen besproken, tips en voorbeel-
den gegeven van collega-bestuurders en
kunt u gebruik maken van ervaringen
van anderen. Bij enkele Serviceproducten
horen aanvullende checklists, schema’s,
voorbeeldbrieven en documenten die u
direct kan toepassen in uw eigen vereni-
gingspraktijk. Deze aanvullingen vindt u
op de cd-rom. Doel van de Service-
producten is om bestuurders praktisch
te ondersteunen.

De KNKB en Sportscan verwachten niet 
voor elke vraag de beste oplossing te hebben.
Veelal bepaalt de ‘cultuur’ van de kaatsvereni-
ging het antwoord op de vraag. De KNKB
hoopt wel uw vereniging op weg te helpen,
de horizon te verbreden zodat Sportbestuur-
ders tijd over houden om actief dan wel 
passief ook zelf van sport te genieten.

Vragen 
Mocht u niet de informatie vinden die u zoekt
of heeft u aanvullingen? Laat het ons weten.

KNKB
Jan Rodenhuisplein 3
Postbus 131, 8800 AC  Franeker
Tel. 0517 39 73 00  Fax. 0517 39 73 38
Internet: www.knkb.nl
Email: info@knkb.nl

Uitgever, redactie en correspondentie
Sportscan BV
Ontwerp en vormgeving Serviceproducten
Sportscan BV
Postbus 1570, 8001 BN  Zwolle 
Tel: 038 - 422 7168 
Fax: 038 - 422 75 26 
Internet: www.sportscan.nl

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden 
ontleend. Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Het auteursrecht van deze Serviceproducten 
en de daarin verschenen artikelen alsmede de 
informatie die via de site www.sportvraag.nl
wordt aangeboden, worden door de uitgever
voorbehouden. Het verlenen van toestemming 
tot publicatie houdt in dat de auteur de uitgever,
met uitsluiting van ieder ander, machtigt de bij de
auteurswet door derden verschuldigde vergoeding
voor kopiëren te innen of daartoe in en buiten
rechte op te treden.
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Wat de reden ook mag zijn van een vrijwilli-
ger om een taak op zich te nemen, de orga-
nisatie waarin ze terechtkomen moet 
er voor zorgen dat zij plezier in deze hobby
hebben en houden. Punten die plezier in de
hobby waarborgen en de vrijwilligerstaak het
grootste rendement geven zijn o.a.:
• De vrijwilliger heeft duidelijkheid over zijn

werkzaamheden.
• De vrijwilliger kan de functie aan qua tijd

en kennis/kunde.
• Voldoende hulp en ondersteuning/

begeleiding is.
• Op een goede manier daarmee actief is.
• De potentie van de vrijwilliger optimaal

wordt benut (juiste mens op de juiste
plaats).

• Functie moet zichtbaar zijn in het organi-
gram van de verenigingsorganisatie.

• Waardering ondervindt.

In dit Serviceproduct wordt getracht een
positieve bijdrage te leveren aan een te ont-
wikkelen vrijwilligersbeleid. Bij elk onderdeel
worden één of meerdere bijlagen genoemd,
die u aan het einde van het Serviceproduct
terug kunt vinden. Deze bijlagen gaan dieper
in op het genoemde onderdeel van het vrij-
willigersbeleid, zodat het voor u als bestuur-
der eenvoudiger wordt om een beleid te
gaan ontwikkelen en continueren.

Verder vindt u in dit Serviceproduct een
verwijzing naar werkbladen/bijlagen. Deze
werkbladen/bijlagen kunt u terugvinden op
bijgeleverde cd-rom.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van vrijwilligersbeleid is het
georganiseerd aandacht besteden aan de
mensen die het werk doen. Dit uitgangspunt
kunt u dan weer opsplitsen in vijf delen
(naar het voorbeeld van de vijf uitgebrachte
boekjes:Vrijwilligersbeleid in de
Sportvereniging-VIS):
1.Vrijwilligerbeleid ontwikkelen.
2.Werven en plaatsen van vrijwilligers.
3. Deskundigheidsbevordering van vrij-

willigers.
4. Begeleiden en ondersteunen: samen weet

men meer en is het plezieriger.
5. Praktische informatie over afspraken en

voorwaarden.

Bij elkaar brengen dat wat de vereniging wil
en dat wat de mensen in de vereniging wil-
len en kunnen bijdragen, daar gaat het in dit
Serviceproduct om.Vrijwilligersbeleid is
eigenlijk niets anders dan het voortdurend
op elkaar afstemmen van het werk dat
gedaan moet worden en de mensen die het
willen doen.

Zie bijlage 1 Vrijwilligerswerk vanuit 
marketingperspectief.

Vrijwilligersbeleid kan worden omschreven
als het motiveren en waarderen van de
leden. Drie vragen spelen een duidelijke rol:
1. Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende

vrijwilligers hebben?
2. Hoe zorgen we ervoor dat de vrijwilligers

die we hebben, ook behouden?
3. Hoe zorgen we ervoor dat niet teveel op de

schouders van te weinig vrijwilligers drukt?
Het inpassen van een nieuwe vrijwilliger 
in een functie vraagt dan ook bijzondere 
aandacht. De nieuwe vrijwilliger zal zeker tij-
dens de inwerkperiode een goede introduc-
tie en voldoende begeleiding moeten krijgen.
Daarnaast zal ook gedurende de gehele
‘loopbaan’ van de vrijwilliger aandacht moe-
ten worden geschonken aan die aspecten die
voor plezier in de functie zorgen.

Belangrijk bij het omgaan met vrijwilligers
zijn de 5 B’s:
• Binnenhalen 
• Begeleiden 
• Belonen 
• Behouden 
• Beëindigen
Deze vijf B’s komen in het navolgende 
uitgebreid aan de orde.

Om een idee te krijgen hoe de stappen in
detail eruit zien die een vrijwilliger kan door-
lopen als hij/zij bij een organisatie start om
een vrijwilligerstaak op zich te nemen, wordt
in het schema op bijlage 1 weergegeven. Op
dit blad zijn ook per stap attentievragen toe-
gevoegd, deze vragen zijn aandachtspunten
die bij een bepaalde stap van belang kunnen
zijn. De soort organisatie waarin de vrijwilli-
ger aan de gang gaat speelt bij elke stap een
belangrijke rol. Inzicht in detail wat er op de
werkvloer afspeelt is nodig om gevoel te
hebben hoe de vrijwilliger zich (thuis)voelt.

We zullen drie belangrijke fasen in een 
vrijwilligersleven wat nader bekijken e
weten:
1.Wat te doen om aan nieuwe vrijwilligers

te komen?
2.Wat te doen bij binnenkomst van een

nieuwe vrijwilliger?
3.Wat te doen als een vrijwilliger stopt?

NB
De wijze waarop met deze punten wordt
omgegaan is voor alle vrijwilligers vrijwel

Hoofdstuk 2:

Vrijwilligersbeleid 
ontwikkelen
Tekst: Sportscan

hetzelfde, maar de uitvoering kan mede
bepaald worden door de vrijwilligersvorm
waarmee we van doen hebben, zoals:
• Volledig pro deo
• Alleen vergoeding voor gemaakte kosten
• Onkosten vergoeding + vergoeding per

afgesproken eenheid.

Hoe kan een vereniging inspelen op de
motieven van de vrijwilligers om het werk
gedaan te krijgen? 

Zie bijlage 3:Vrijwilligersbeleid gezien vanuit
marketingperspectief.

Het is aan te raden om ‘boven’ alle com-
missies een vrijwilligerscoördinator aan te
stellen.

Zie de cd-rom voor een uitgebreide 
functieomschrijving van een 
vrijwilligerscoördinator.

Deze persoon moet in staat zijn om anderen
ervan te kunnen overtuigen van het belang
van hun vrijwilligerswerk. De taken van 
een vrijwilligerscoördinator kunnen zijn:
• Uitgangspunten van het vrijwilligersbeleid

uitwerken.
• Iedereen binnen de vereniging ervan over-

tuigen dat de vrijwilligers erg belangrijk zijn
en dat men deze personen moet koeste-
ren.Waarderen en motiveren werkt het
beste om de vrijwilligers aan het werk te
krijgen en te houden.

• Uit elke commissie iemand aanwijzen die in
een vrijwilligerscommissie plaatsneemt,
zodat alle taken en functies van de ver-
schillende commissies goed omschreven
kunnen worden.

• Een planning maken waarin de toekomstige
behoefte aan vrijwilligers beschreven
wordt en maatregelen voorstellen om in
deze behoefte te voorzien via werving en
doorstroming.

Een manier om vrijwilligers te motiveren is
door duidelijke doelen te stellen. Duidelijke
doelen stellen hebben meestal te maken met
het voortbestaan van de vereniging. Het zou
het beste zijn om langere termijn doelen te
stellen. Er moeten twee vragen beantwoord
worden:
• Wie zijn wij?
• Waar willen we over een paar jaar zijn?
Als u deze vragen gaat beantwoorden komt
u al op het gebied van een beleidsplan
terecht.

Meer informatie hierover kunt u terugvinden in
het Serviceproduct Beleidsplan.



Het is altijd weer een kunst om mensen
bereid te vinden vrijwilligerswerk te doen en
het is een terugkerend vergaderitem in vrij-
willigersorganisaties.Alle vrijwilligersorgani-
saties hebben te maken met natuurlijk ver-
loop en nieuwe taken.Als er iemand stopt of
als er zich nieuwe taken aandienen, ga dan
vroegtijdig op zoek naar een nieuwe vrijwilli-
ger.Werving zal dus altijd nodig zijn en
daardoor een aandachtspunt blijven.

Met kunst en vliegwerk lukt het wel om een
vacature ingevuld te krijgen, maar veelal een
moeizame klus. Ondanks dat het moeizaam
gaat zijn er elke keer toch weer mensen die
erin stappen, ze zijn er dus wel! In veel
(nood)situaties misschien niet de eerste keus
omdat er niet zoveel te kiezen valt, maar
omdat men blij is dat er iemand is die de
functie wil vervullen. Bij een tekort aan vrij-
willigers is de bereidheid dat iemand de
functie op zich wil nemen wel een pluspunt,
al wordt het principe: de juiste persoon op
de juiste functie, los gelaten. Daar schuilt
echter het gevaar in dat er iemand komt te
zitten die niet bekwaam genoeg is om de
functie naar ieders tevredenheid te ver-
vullen, met het risico dat de persoon weer
afhaakt als hij/zij teveel tegenstoom krijgt en
dan zijn we weer terug bij af.

Zoals u weet is het uitgangspunt: aandacht
besteden aan de mensen die het werk doen.
De juiste persoon op de juiste plaats krijgen
is zowel beter voor de vereniging als voor
de persoon zelf. Een tevreden persoon blijft
langer en functioneert beter.

Zie bijlage 4:Vrijwillig kader in de 
sportvereniging.

Veel verenigingen hebben een groot tekort
aan vrijwilligers en er is een hoop concur-
rentie voor het besteden van je vrije tijd.
Als sportvereniging ben je één van de velen
die een beroep doet op de behulpzaamheid
van vrijwilligers.Wilt u deze concurrentie
aan kunnen gaan moet de sportvereniging
wel iets te bieden hebben. U kunt heel veel
tijd en energie stoppen in het werven van
vrijwilligers maar als de vereniging zelf niets
of nauwelijks iets extra’s te bieden heeft, zal
dit voor een groot gedeelte energievoor-
spelling blijken te zijn.

De twee belangrijkste vragen bij werven en
plaatsen zijn:
• Welke taken moeten worden uitgevoerd in

de vereniging, m.a.w. wat is de vraag?
• Wie willen en zijn in staat die taken uit te

voeren, m.a.w. wat is het aanbod?

In de meeste verenigingen is het nog steeds
zo dat er een vraag ontstaat wanneer er een
functie vrijgekomen is.Als u af wilt van dit
zoeken naar mensen bij vrijgekomen functies
dient u zowel de vraag als het aanbod op
een rijtje te hebben.Want dikwijls blijkt dat
leden best wat willen doen maar nu net niet
dat wat toevallig is vrijgekomen.Wanneer er
een overzicht van taken en functies en een
overzicht is wat de leden bereid zijn om te
doen wordt het vraag en aanbod samen
brengen een stuk makkelijker.

Zie bijlage 2:Taak- en functieomschrijvingen en
werkblad 2.

Als u door onderstaande de ‘bestaande’
manier van werven en plaatsen gaat door-
breken zult u uit een grotere groep gaan
werven. Daarom moeten er wel duidelijke
afspraken worden gemaakt.

Inventariseren aanbod
Het is aan te raden om voortdurend te
inventariseren wie wat wil doen. Hoe komt
u aan een overzicht van dit aanbod?

Werven is het bij elkaar brengen, het afstem-
men van vraag en aanbod, het krijgen van de
juiste persoon op de juiste plaats, zorgen dat
functie en persoon goed bij elkaar passen.
Als vraag en aanbod niet goed op elkaar zijn
afgestemd, omdat b.v. de verwachtingen ver
uiteenlopen, is de kans op teleurstelling
groot en stapt de vrijwilliger er na korte tijd
toch weer uit. Om succes te kunnen boeken
moeten we heel goed weten wie we voor
welke klus zoeken, hoe concreter hoe beter.
Informatie over vacature(s), kan het zoeken
naar nieuwe vrijwilligers eenvoudiger en 
plezieriger maken. Belangrijke aandachts-
punten zijn o.a.:
• Voor welke functie zoeken we iemand?
• Is het een vaste taak of een losse klus?
• Wat wordt van hem/haar verwacht, hoe

ziet de functie eruit?
• Wat hebben we de nieuwe vrijwilliger te

bieden?
• Op welk moment en hoeveel tijd is ervoor

nodig?
• Geef het gevoel dat de klus ‘Leuk is om te

doen’
• Appelleer aan talent, je kunt dat goed,

daarom ……
• Om gericht te kunnen zoeken is eveneens

informatie over de gewenste kandidaat
nodig, zoals:

-  Wat hij/zij concreet kan.
-  Hoeveel tijd hij/zij beschikbaar heeft.
-  Wat de motieven zijn om de functie uit 

te oefenen.
-  Wat zijn zijn/haar eigenschappen.
-  Welke opvattingen heeft hij/zij over de uit

te voeren taken.

Je vraagt elk (nieuw) lid enkele achtergrond-
gegevens, wat willen zij en wat 
kunnen zij, met welke tijdsinvestering 
en onder welke omstandigheden? 

De vragenlijsten, werkblad 1, die op de 
cd-rom staan kunnen worden gebruikt 
als voorbeeld(en).

Je kunt de vragenlijst bijvoorbeeld mee-
sturen met de acceptgiro voor de contribu-
tie. Om te stimuleren dat de leden deze lijst
ingevuld inleveren, zorg je voor een belo-
ning. Bijvoorbeeld een gratis consumptie,
korting op de contributie, enz. De verzamel-
de lijsten worden beheerd door een
bestuurslid.

Pas als bovenstaande informatie beschikbaar
is kunt u de volgende stap maken, namelijk
zoeken naar de geschikte personen.

Inventariseren vraag
In een vereniging is van alles te doen.
De taken zijn zeer divers. In de meeste
gevallen zijn taken bij elkaar gebracht in een
functie. Bijvoorbeeld: coach, commissie-
voorzitter, kantinebeheerder, enz.Veel van
deze functies bevatten een verzameling van
taken die in de loop der jaren zo gegroeid is.

Een goed overzicht van functies, taken en
klussen stelt u in staat om het proces van
werven en plaatsen soepeler te laten ver-
lopen.Als u dan in gesprek bent met een
kandidaat kunt u precies vertellen wat een

4 • Kansen voor Kaatsen • Serviceproduct • Nummer H22 • 2004

VRIJWILLIGERS
BELEID

Het is aan te raden 
om voortdurend 

te inventariseren wie
wat wil doen

Hoofdstuk 3:

Werven en plaatsen
van vrijwilligers



functie inhoudt, hoeveel tijd ermee gemoeid
is, enzovoorts.Als het vraag en aanbod niet
meteen bij elkaar aansluiten kunt u even-
tuele functies splitsen of taken anders 
verdelen.

Bij het beschrijven van werkzaamheden van
vrijwilligers kan werkblad 2 worden gebruikt
die op bijgeleverde cd-rom staat.

Als er een overzicht van taken en functies is
samengesteld kunt u dit bijvoorbeeld in een
multomap opbergen met losse bladeren.
Wanneer er wijzigingen optreden kan een
los blad makkelijk vervangen worden.

Werven
Als er nu een vacature vrijkomt weet men
precies wat de functie inhoudt en omdat
men een inventarisatie van het aanbod heeft
gedaan weet men ook precies welke mensen
bij de functie passen. De juiste mensen kun-
nen dan benaderd worden voor de open-
staande vacature. De wervingsaanpak is in
grote lijnen te verdelen in drie categorieën.

1 Directe werving, door middel van per-
soonlijk contact: mond tot mond werving,
potentiële vrijwilligers opzoeken en uit-
nodigen, de ene Vrijwilliger neemt de andere
mee. Dit is de meest succesvolle aanpak, de
persoonlijke benadering.
Deze benadering werkt over het algemeen
zeer succesvol, maar ook in vrijwilligersorga-
nisaties kan niet iedereen, iedereen kennen.
Maak daarom gebruik van kaderleden die
veel leden spreken, bijvoorbeeld de trai-
ners/begeleiders, zij staan dicht bij de basis.
Maar ook commissieleden die op een
bepaald terrein goed ingevoerd zijn in de
organisatie en de inhoud van de 
functies kennen.

2 Zelf-werving, personen bieden zichzelf
aan voor een vrijwilligersfunctie.Vraag aan
deze personen wat ze graag willen en zoek
daarna voor hem/haar een passende functie.
Om het e.e.a. goed vast te leggen kan een
kaderinschrijfformulier hierbij goede dien-
sten bewijzen.

Werkblad 1 op de cd-rom laat een 
dergelijk formulier zien.

3 Indirecte werving, wanneer er geen
geschikte kandidaten in de eigen club
bestaan kan men altijd nog over gaan tot het
werven buiten de club. Door onpersoonlijke
eenzijdige benadering, men kan dan kiezen
uit de volgende methoden:
• Advertentie in de krant, tijdschriften
• Nieuwsbrieven
• Via via iemand benaderen
• Een oproep doen op de kabel(krant)
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• Prikborden in openbare gebouwen
• Folders, brochures en affiches
• Websites
• Advertentie bij een vrijwilligerscentrale
• Enzovoorts.

In een oproep hoort dan het volgende te
staan:
• De naam van de vereniging, de plaats, tak

van sport, niveau van sportbeoefening,
beknopte doelstelling van de vereniging.

• De naam van de vacature, waaraan moet je
voldoen om in aanmerking te komen, voor-
naamste taken, positie in de club, te beste-
den tijd.

• De voorwaarden waaronder de functie
wordt vervuld: onkostenvergoeding, kinder-
opvang, beschikbare hulpmiddelen (bijvoor-
beeld een computer).

• De procedure waarmee kandidaten wor-
den geplaatst en benoemd.

• De manier van reageren en naam, functie
en telefoonnummer van degene die meer
informatie kan geven.

Als er voor een functie moeilijk mensen te
vinden zijn, is het verstandig eens na te den-
ken hoe reëel de criteria voor die functie
zijn. Hoe redelijk is het om al deze eisen aan
één persoon te stellen. Misschien is het goed
om de criteria te heroverwegen, er flexibel
mee om te gaan en een uitsplitsing te maken
tussen wat minimaal nodig is en wat wense-

lijk zou zijn, zowel wat zwaarte als tijdsbe-
steding betreft.

Splitsing van een functie zou een oplossing
kunnen zijn om wel aan mensen te komen.
Het is dan van belang om de nieuwe vrijwilli-
ger in het begin niet te overladen met taken.
Houd de tijdsinvestering beperkt en laat
deze langzaam toenemen. Soms is het ver-
standig om iemand eerst voor een specifiek
project te vragen, als dat goed bevalt is de
kans groot dat ze ook in zijn voor een vaste
taak. Zoek in eigen kring, en vergeet de
bestaande vrijwilliger niet die graag binnen
de organisatie van functie wil veranderen of
‘carrière’ wil maken. Krijgen 
is één, maar houden is een andere zaak.
Als iemand voor een bepaalde functie niet in
aanmerking komt, moet deze z.s.m. op de
hoogte gebracht worden. Doe dit op een
wijze dat ze nog wel bereid zijn om voor
een andere functie in te zijn.

Samenvattend:
1. Bedenk wat we de nieuwe vrijwilliger te

bieden hebben.
2. Zorg dat er een functie-/taakomschrijving is.
3. Bedenk wat voor soort vrijwilliger we

zoeken.
4. Bedenk welke vragen we de vrijwilliger

willen stellen.
5. Kies de juiste wervingsmethode.
6. Bepaal de wijze van inwerken.
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Hoofdstuk 4:

Deskundigheidsbevordering 
van vrijwilligers
Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen hun
werk goed doen? U moet er eerst voor zor-
gen dat mensen hun deskundigheid steeds
blijven vergroten. U moet mensen blijven 
stimuleren om nieuwe dingen te leren en 
te ondernemen. Op welke wijze kunnen
mensen leren? 

Mensen denken vooral dat ze iets leren
door middel van cursussen en deskundigen
buiten de vereniging. Onderschat wordt vaak
het leren door jezelf, van anderen, via een
interne scholing en spontaan binnen de ver-
eniging.Wanneer u ervoor zorgt dat mensen
hun werk goed doen, zullen ze er plezier
aan beleven. Op deze manier behoud je eer-
der leden.Voorbeelden volgen hieronder.

Van jezelf leren
Elke persoon leert het meeste in zijn leven
van zichzelf. Het gaat vaak ongemerkt of
met ‘schade en schande’ maar daar wordt
men wijs van zegt men. Initiatieven die men
kan ontplooien om het leren van jezelf te
kunnen bevorderen is een leerformulier.

Het leerformulier
Dit zijn notities die u ondersteunen bij het
vrijwilligerswerk.Voorbeelden hiervan zijn:
aandachtspunten voor de coaching, checklist
voor het organiseren van toernooien, notitie
met hoofdpunten van de training enzovoorts.
Op den duur zult u merken dat u deze noti-
ties niet meer nodig heeft en u bijvoorbeeld
de training uit uw hoofd kan doen.

Evalueren na vrijwilligerswerk
Na afloop van bijvoorbeeld een (nieuwe) 
training, coachen of het leiden van een ver-
gadering vragen: aan de deelnemers of ze
plezier hebben gehad, of ze het leerzaam 
vonden, wat ze goed en wat ze slecht vonden
en of ze verder nog goede ideeën hebben.

Leren van collega-vrijwilligers
U moet niet denken dat uzelf alle wijsheid in
pacht heeft. Door over problemen met col-
lega’s te praten kunt u elkaar adviezen geven
en zo door het uitwisselingen van positieve
en negatieve ervaringen tot oplossingen pro-
beren te komen. U kunt als nieuwe vrijwilli-
ger ook gecoacht worden door een meer
‘ervaren’ vrijwilliger (mentor).

Zie de cd-rom voor meer informatie

Interne scholing
Er kunnen bijvoorbeeld workshops, korte
cursussen, presentaties of lezingen georgani-
seerd worden in de vereniging.Wanneer het
niet mogelijk is iets dergelijks op poten te
zetten (te duur, te weinig aanmeldingen)
kunt u bijvoorbeeld met collega-verenigin-
gen dit proberen te organiseren. Zo’n inter-
ne scholing kan door mensen vanuit de ver-
eniging gegeven worden maar ook bijvoor-
beeld door een externe docent.

Spontaan leren
Dit is alle soorten leren van wat nog niet
eerder genoemd is. Bijvoorbeeld door toe-
vallige gesprekken van trainers onderling,
door boeken/tijdschriften die u toevallig
onder ogen krijgt enzovoorts.

Leren buiten de vereniging
Wanneer u het gevoel heeft dat u niet ver-
der komt met deze vormen van leren kunt u
altijd nog cursussen volgen buiten uw vere-
niging. U kunt bijvoorbeeld met meerdere
mensen uit uw vereniging een cursus gaan
volgen, zodat de kosten gedrukt worden.
Informatie over cursussen kunt u krijgen bij:
• De Sportbond
• Gemeentelijke sportservicepunten of

sportloketten
• Provinciale sportraden
• Nationale Federatie van werkers in de

Sport (NFWS)
• Nederlands Olympisch

Comité*Nederlandse Sport Federatie
(NOC*NSF)

• Interprovinciale Organisatie Sport (IOS)

Kortom: zorg voor een goede scholings-
regeling.Wijs persoonlijk de (aspirant) vrij-
williger op de cursussen en/of bijscholingen
die intern en/of extern (via de bond, lokale
sportservicepunten/sportloketten of een
provinciale sportraad) worden georgani-
seerd. Maak melding van het behalen van een
diploma in het clubblad en/of de website.
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De nieuwe vrijwilliger kan met al zijn vragen
terecht bij deze begeleider/mentor.

Zie cd-rom Concept activiteitenbeschrijving
mentor.

Opvang
Probeer, waar mogelijk, de nieuwe functiona-
ris een tijd met de oude functionaris te laten
‘stage lopen’, zodat hij de andere(n) contact-
personen kan worden geïntroduceerd en de
‘kneepjes van het vak’ worden bijgebracht.

Indien dit niet mogelijk is, laat de nieuwe
functionaris de eerste tijd begeleiden door
iemand die langer bij de vereniging als vrij-
williger rondloopt.Te denken valt daarbij 
aan bijvoorbeeld een bestuurslid, de 
vrijwilligerscoördinator of iemand uit de 
vrijwilligerscommissie.

Houdt een welkomstgesprek (intakegesprek)
met de nieuwe functionaris. Inhoud van dit
gesprek kan onder meer zijn:
• De rechtspositie van de vrijwilliger 
• De communicatielijnen binnen de vereni-

ging de eventuele overhandiging van het
‘verenigingboek voor vrijwilligers’

• De overhandiging en bespreking van zijn
taak- en functieomschrijving

• De beantwoording van de eventuele 
vragen van de vrijwilliger

• De vrijwilliger wordt alvast bedankt voor
zijn inzet.

Ondersteuning en begeleiding
Er zijn verschillende vormen van onder-
steuning en begeleiding.Waarvoor men kiest
hangt van de betreffende situatie af.

Mogelijkheden zijn onder andere:
• Organiseren van thema-avonden of 

cursussen.
• Aandacht bij bijzondere persoonlijke

omstandigheden.
• Tussentijds wisselen van functie of taken

laten rouleren; jobrotation werkt 
stimulerend.

• Informele bijeenkomsten (een soort 
personeels/feestavond voor vrijwilligers).

• Tijdelijk samen een taak uitvoeren of taak-
verlichting.

• Zorg voor goede rechtspositie zoals:
1. Goede taak- en functieomschrijvingen 
2. Opleidingsmogelijkheden 
3.Verzekeringen
4. Eventueel: onkostenvergoeding
5. Inspraakmogelijkheden

• Houd regelmatig (jaarlijks) voortgangs-
gesprekken met de vrijwilliger.

De onderwerpen van dit gesprek kunnen
ondermeer zijn:
• De samenwerking tussen de commissie-

leden.
• De verrichte werkzaamheden (succesvol,

leuk, minder leuk, enz.).
• Opleidingswensen tijdsinvestering (kost 

te veel tijd, goede dosering enz.).

Motiveren en waarderen
Het begeleiden en ondersteunen van 
vrijwilligers is meer dan het inzetten van een
aantal instrumenten en middelen.
Geef de vrijwilliger het gevoel erbij te
horen.
• Vraag tijdens vergaderingen ook regelmatig

naar de mening van de ‘stille’ 
vrijwilligers.

• Houd regelmatig (éénmaal per jaar) een
tevredenheidsonderzoek onder de 
vrijwilligers.

• Organiseer nevenactiviteiten voor de vrij-
willigers al dan niet met de achterban.

• Geef blijk van belangstelling bij persoonlijke
gebeurtenissen, zoals verjaardag, behalen
van examens, jubilea (lief en 
leed commissie).

• Zorg voor een goede sfeer binnen de 
commissies.

• Neem klachten van vrijwilligers serieus.
• Zet de vrijwilligers (bijv. tijdens de 

jaarlijkse vrijwilligersdag) eens in 
het zonnetje.

• Besteed aandacht aan een lustrum van een
vrijwilliger (bijv, 5 jaar vrijwilliger).

De begeleiding kan
zich richten op het
vergroten van het 

zelfvertrouwen

Begeleiden en ondersteunen wor-
den vaak in één adem genoemd.
Bij beide gaat het erom, iemand in
staat te stellen zijn of haar werk
beter uit te voeren of zich daarbij
meer op zijn of haar gemak te 
voelen.

Begeleiden is meer persoonsgericht, bijvoor-
beeld als een nieuwe vrijwilliger weinig zelf-
vertrouwen heeft en denkt een taak niet
naar behoren uit te kunnen voeren. De be-
geleiding kan zich richten op het vergroten
van het zelfvertrouwen. Ondersteunen doe
je vooral door iets aan te dragen, bijvoor-
beeld door werk uit handen te nemen, hulp-
middelen beschikbaar te stellen, informatie
of uitleg te geven.

Introductieactiviteiten
Bij nieuwe vrijwilligers is het aan te raden
om een paar gerichte introductieactiviteiten
te doorlopen voordat hij zich volledig op zijn
functie kan storten. Een goede introductie is
namelijk een voorwaarde voor het succesvol
kunnen vervullen van een functie. Het uit-
gangspunt bij deze introductie is om de
‘kloof’, die bestaat tussen de nieuwe vrijwilli-
ger en de sportvereniging te verkleinen.

Zie bijlage 5: Ontvangst van Nieuwe Leden 

De gerichte introductieactiviteiten kunnen
uit de volgende onderdelen bestaan.

1.Welkomst informatiepakket, dit pak-
ket dient te bestaan uit o.a.: Informatiefolder
over de vereniging; Clubblad; Organisatie-
schema vereniging;Verwijzing naar informatie
op de websites van de sportbond en eventu-
eel de sportvereniging; (Financieel) jaarver-
slag;Werkwijze m.b.t. declareren van de
onkosten; Statuten en huishoudelijk regle-
ment. Dit pakket kan door het secretariaat
worden opgestuurd of het pakket kan wor-
den aangeboden door de nieuwe commissie
waar hij taken voor gaat verrichten.

2. Benoem begeleider/mentor, het aan-
stellen van een dergelijke begeleider/mentor
kan voor de nieuwe vrijwilliger een belangrij-
ke steun in de rug zijn om zich volledig ‘in 
te kunnen werken’ in de nieuwe functie.

Hoofdstuk 5:

Begeleiden en 
ondersteunen
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• Besteed in het clubblad aandacht aan de
vrijwilliger en zijn werk ( De spotlight op..).

• Maak de ouders duidelijk dat al het werk
onbetaald wordt gedaan en stimuleer
ouders aandacht te schenken aan (het werk
van ) de vrijwilligers en ze te bedanken.

• Maak een jaarplanning voor persberichten
en neem in de persberichten complimen-
ten voor de vrijwilligers op. Het belangrijk-
ste is te laten merken dat u ziet wat ande-
ren mensen bijdragen voor de sportvereni-
ging. Erkenning blijkt nog altijd de beste
motivatie te zijn.

Conflicten
Wanneer er conflicten optreden tussen vrij-
willigers onderling dient dit goed aangepakt
te worden, anders is er de kans dat er vrij-
willigers weg gaan lopen.

Hiertoe dient het stappenplan in bijlage 4 op 
de cd-rom stap voor stap doorlopen te worden.

Het is ondenkbaar om conflicten altijd voor
te zijn, maar de conflicten dienen wel serieus
genomen te worden. Het kan natuurlijk ook
zo zijn dat een vrijwilliger klaagt over de
gang van zaken, hoe hij behandeld wordt,
enzovoorts. Neem iedere klacht serieus! 

U kunt de stappen in bijlage 4 op de cd-rom
ook voor een individuele klacht doorlopen.

Wat te doen als een vrijwilliger stopt?
Het verzorgen van een goede introductie,
informatie, begeleiding en regelmatig contact
voorkomt dat we te laat merken dat iemand
geen zin meer in een bepaalde 
functie heeft en wil stoppen.Vrijwilligers zul-
len beter gemotiveerd blijven als we hen niet
aan hun lot overlaten, maar regelmatig aan-
dacht geven.Vrijwilligerswerk kan veel van
iemand vergen. Het vraagt trouw, inzet,
enthousiasme en incasseringsvermogen om
met mensen op te trekken waarvoor het
vrijwilligerswerk wordt gedaan.

De ‘beloning’ kan mooi zijn, waardering, ver-
trouwen, dankbaarheid. Maar hoe lang blijft
de functie leuk en wordt met plezier
gedaan? Het is dus geven en ontvangen,
de kunst is nu om hierin zodanig evenwicht
te vinden dat het plezierig blijft.Want we
moeten er in de eerste plaats voor zorgen
dat we de vrijwilligers die we hebben, ook
behouden!

Het werven en binnenhalen van vrijwilligers
is niet eenvoudig, we moeten dan ook alles
in het werk stellen om een vrijwilliger vast
te houden. Een vrijwilliger stopt niet zomaar
van de ene op de andere dag. Besluit de vrij-
williger te stoppen dan is het zaak om de
reden van vertrek te weten te komen. In het

werkblad 3 op de diskette wordt een
opsomming gegeven van mogelijke redenen
van vertrek.

We zouden graag het waarom willen weten
van geen zin meer, teveel taken, te weinig
begeleiding etc. De antwoorden hierop 
kunnen knelpunten wegnemen en kunnen
maatregelen worden genomen om iets 
dergelijks in de toekomst te voorkomen.
Er zijn twee manieren om na te gaan wat de
werkelijke reden is:
1. Mondeling in de vorm van een ‘bedank-

gesprek’ en het ‘exit formulier’.
2.Alleen schriftelijk door middel van een

‘exit formulier’.

1. Mondeling in de vorm van een
bedank-gesprek, een bedank-gesprek 
is meer dan een oppervlakkig praatje.
We moeten proberen achter de beweeg-
redenen en diepere achtergronden te komen
en daartoe kunnen we het beste met indi-
recte vragen beginnen (wie, wat, waar, waar-
om, etc.), het is geen percentagemeting, maar
een motievenonderzoek. Met ja of nee schie-
ten we niet zoveel op. De juiste vragen stel-
len en goed luisteren naar de gegeven ant-
woorden kan een schat aan informatie ople-
veren. Een vraag in de richting van wat er
zou moeten veranderen om de vrijwilliger te
behouden is een heel belangrijke. Misschien
komen er wel zaken aan de orde waarop
direct in te spelen valt met als gevolg dat de
‘verloren’ vrijwilliger alsnog binnen de poor-
ten van de organisatie blijft. Lukt dat niet, dan
hebben we toch veel informatie gekregen
waar we in combinatie met andere gehouden
gesprekken mee aan de slag kunnen.

2. Schriftelijk door middel van een 
‘exit formulier’, is een bedankgesprek niet
(meer) mogelijk, dan geeft dit ‘exit formulier’
de vertrekkende vrijwilliger toch de moge-
lijkheid aan te geven waarom hij/zij stopt en
misschien leidt dit er wel toe dat de verlo-
ren vrijwilliger alsnog een andere functie of
een project wil gaan doen.

Tenslotte
De informatie uit gesprek en exit formulier
is niet het enige wat een positief effect kan
hebben. Het geeft een ex-vrijwilliger ook de
mogelijkheid zijn hart te luchten en eventue-
le grieven te spuien. Er wordt serieus naar

Een bedank-gesprek 
is meer dan een 

oppervlakkig praatje
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hem of haar geluisterd. Het afscheid wordt
daardoor naar twee kanten toe verduidelijkt.
Per slot van rekening kan een verloren lid
beter goede dan slechte verhalen aan ande-
ren vertellen.

Met stille trom laten vertrekken of kan
het ook anders?
Het kan ook anders, want met stille trom
laten vertrekken moeten we in principe
nooit doen.We moeten er altijd voor pro-
beren te zorgen dat iemand met een goed
gevoel vertrekt. Hij/zij zal dan ook positief
over de organisatie praten, ook al is in het
verleden niet altijd alles naar wens verlopen.
Daarnaast hoeft iemand die stopt met vrij-
willigerswerk niet voor altijd verloren te 
zijn. Daarom is het goed dat ook aan een
afscheid op gepaste wijze aandacht wordt
geschonken.Wat die gepaste wijze is, is
afhankelijk van de soort functie, tijdsduur,
reden van vertrek, wens van het ex-kaderlid,

etc.Wat we willen bereiken is dat er waardig
afscheid wordt genomen van iemand die
voor de vereniging bezig is geweest. Hier een
paar mogelijkheden in willekeurige volgorde:
1. Een ludiek getuigschrift, uitgegeven en

ondertekend door de mensen waar-
voor iemand altijd heeft klaar gestaan.

2. Een ingelijste afscheidskaart met
afscheidswens en ondertekend door
alle mensen waarmee iemand te maken
heeft gehad.

3. De bestaande ‘vrijwilligersovereen-
komst’ ludiek aanpassen zodat duidelijk
is waarvoor hij/zij niet meer in aanmer-
king komt.

4. Een bedankbrief voor bewezen dien-
sten en de vraag of we nog eens een
beroep op hem/haar mogen doen voor
een andere functie of op projectbasis.

5. In het zonnetje zetten b.v. in clubblad,
website vereniging.Als we daar ook nog
de opvolgers/sters bij betrekken slaan
we twee vliegen in één klap.
Bij een ‘spetterende inhoud’ is dit is
eveneens goed voor de promotie van
het vrijwilligerswerk.

6. Tijdens een finale of andere grote 
happening hier op een speciale manier
aandacht aan besteden.

7. Met de ex-commissie leden een 
gezamenlijke afscheidsetentje,

-borrel of –spel organiseren.
8. Bioscoopbonnen of een dinerkaart 

voor hem/haar en partner.
9. Op de hoogte houden van het wel en

wee van de vereniging en ze op een of
andere manier te blijven voorzien van
relevante informatie, zodat ze betrok-
ken blijven bij de verenigings-organisa-
tie. Je weet maar nooit of je ze nog
eens nodig hebt.

10. Aandacht schenken of nog liever aan-
wezig zijn bij jubilea of andere (blijde)
gebeurtenissen van een ex-kaderlid.

Misschien dat door combinatie hier iets
leuks uit te halen is. Belangrijk is wel dat u
rekening houdt met de wens van het ex-
kaderlid.

Hieronder volgen nogmaals in het kort
een aantal TIPS VOOR HET BEHOUD
VAN VRIJWILLIGERS
• Maak een bestuurslid verantwoordelijk

voor het vrijwilligersbeleid eventueel bij-
gestaan door een vrijwilligerscommissie.

• Stel eventueel een vrijwilligerscoördinator
aan.

• Plaats éénmaal per jaar het verloop van de
vrijwilligers op de bestuursagenda.

• Neem passende maatregelen uit de gevolg-
trekkingen van de exit enquêtes.

• Breng het verloop van de vrijwilligers in
beeld (een grafiek spreekt soms boekdelen).

• Zorg voor organisatorische rust binnen de
vereniging.

• Zorg, indien nodig en gewenst, voor een
werkbudget voor de commissies.

• Kijk bij het samenstellen van de commis-
sies niet alleen naar de kennis en vaardig-
heden van de vrijwilligers, maar houdt ook
zo veel mogelijk rekening met de karakters
van de mensen.

• Geef de vrijwilliger de nodige inspraak,
zeker wanneer het zijn werkgebied 
aangaat.

• Beargumenteer beslissingen (vanuit het
bestuur) goed naar de vrijwilligers.

• Maak gebruik van de ter beschikking staan-
de communicatie kanalen zoals:
site op internet, clubblad, convocaties, bij-
eenkomsten, persoonlijke gesprekken enz.

Iemand die stopt 
met vrijwilligerswerk
hoeft niet voor altijd

verloren te zijn

Tip: Geef de 
vrijwilliger de 

nodige inspraak,
zeker wanneer 

het zijn werkgebied 
aangaat



2. Reële onkostenvergoeding, van een
reële onkostenvergoeding is sprake als de
gemaakte kosten aantoonbaar zijn en 
volledig worden gedekt door een financiële
vergoeding van de vereniging.

Welke kosten mogen worden vergoed?
Reiskosten, vrijwilligers mogen een kosten-
dekkende kilometervergoeding krijgen.
Als indicatie hiervoor kan het door de
belastingdienst gehanteerde forfaitaire
bedrag van maximaal s 0,18 per kilometer
worden gerekend. Let op! Wordt naast de
onkostenvergoeding loon ontvangen, dan zijn
het reiskostenforfait woon-werkverkeer, een
vast bedrag per maand, afhankelijk van het
aantal kilometers enkele reis, en de beper-
king s 0,18 per kilometer voor overige 
kilometers is dan wel van toepassing.

Overige kosten, naast de reiskosten kun-
nen door de sportvereniging de volgende
kosten worden vergoed:
• Sportkleding en schoeisel 

(uitsluitend voor trainers/coaches).
• Afgesloten verzekeringen.

• Verblijfkosten, zoals drankjes, lunch of diner.
• Vergaderkosten, zoals zaalhuur en 

consumpties.
• Telefoon- en faxkosten.
• Kosten van gevolgde cursussen of andere

bijeenkomsten.
• Diverse kosten, zoals papier, postzegels,

EHBO-artikelen, materialen (sporttas, stop-
watch, veters, onderhoudsmiddelen) enz.

• In sommige gevallen, kosten voor de oppas
thuis.

Belastingplicht
Een vrijwilliger die meer dan s 700,- per
jaar ontvangt als onkostenvergoeding, is ver-
plicht om dit op te geven bij de belasting-
dienst. De sportvereniging moet altijd aange-
ven welke vergoedingen en aan wie zij de
betalingen hebben verricht. Dit geschiedt
met een zogenaamd IB 47 formulier.

Vraag de belastingdienst voor meer 
informatie en zie Serviceproduct Fiscaliteiten.

Verzekeringen
Als een sportvereniging een verzekering wil
afsluiten is dit meestal een collectieve 
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Je kunt afspraken
mondeling dan wel
schriftelijk maken,
beide zijn bindend

Hoofdstuk 6:

Praktische tips over
afspraken en voorwaarden

Zie bijlage 6: Het betalen van kader,
voor meer informatie.

Maar met vrijwilligers is het eveneens
mogelijk. Er wordt een overeenkomst tus-
sen de sportvereniging en de vrijwilligers
gemaakt waarin alle gemaakte afspraken
zijn opgenomen. Beide partijen tekenen het
contract.

Twee voorbeelden van een vrijwilligerscontract
kunt u terugvinden op de cd-rom,
werkblad 4.

Arbeidsomstandighedenwet
Goede arbeidsomstandigheden zijn nodig
voor iedereen dus ook voor vrijwilligers.
Voor de toepassing van de Arbeids-
omstandighedenwet (Arbo-wet) is het
bestaan van een gezagsverhouding nood-
zakelijk. Een gezagsverhouding betekent 
dat de ene partij – de sportvereniging –
opdrachten, instructies en aanwijzingen kan
geven aan de andere partij – de vrijwilliger.
In de Arbo-wet wordt gezag ruim uitgelegd.
Wanneer een vrijwilliger ‘in enig georgani-
seerd verband’ werkzaamheden verricht is
dat voor de Arbo-wet al voldoende voor
een gezagsverhouding tussen de sport-
vereniging en de vrijwilliger.

Onkostenvergoeding
De vrijwilliger ontvangt een onkosten-
vergoeding als hij kosten maakt om het 
vrijwilligerswerk te kunnen uitvoeren.
Het is loon als meer wordt vergoed dan 
de gemaakte kosten. Een reële onkosten-
vergoeding is nooit belast.

Zie bijlage 6 Vrijwilligers en onkosten-
vergoeding.

Er zijn twee manieren waarop men een
onkostenvergoeding kan ontvangen:
1.Vrijwilligersvergoeding, dit is een 
wettelijke regeling.Aan een vrijwilliger mag
maximaal s 20,- per week vergoeding 
worden uitbetaald, met een maximum van
s 700,- per jaar. Het is hierbij niet nodig om
bonnetjes, rekeningen, kwitanties enzovoorts
aan te voeren als bewijs. De regeling bepaalt
echter dat de vrijwilliger maar éénmaal die
belastingvrije onkostenvergoeding mogen
ontvangen.

Net zoals in elke organisatie leg je in sport-
verenigingen ook afspraken vast. Sommige
afspraken zijn zo vanzelfsprekend, dat je ze
eigenlijk niet hoeft vast te leggen, het wordt
gewoon gedaan. Zoals op tijd zijn bij ver-
gaderingen, afbellen als je niet kunt enz.

Daarnaast zijn er formele afspraken, die wel
vastgelegd dienen te worden.Afspraken over
bijvoorbeeld de onkostenvergoeding (reis-
kosten, telefoonkosten), loon voor trainers,
voorschriften ten aanzien van de kleding enz.

Je kunt afspraken mondeling dan wel schrifte-
lijk maken. Beide zijn bindend, het nadeel van
een mondelinge afspraak is dat die  moeilijk
te controleren is. Daarom is het aan te raden
om formele afspraken schriftelijk vast te leg-
gen (eventueel na een mondelinge afspraak).
Voor het schriftelijk laten vastleggen van
afspraken bestaan verschillende vormen.

De brief
Afspraken die in eerste instantie mondeling
gemaakt zijn kunnen achteraf schriftelijk
bevestigd worden in een brief. Het voordeel
hiervan is dat iedereen nogmaals de gemaak-
te afspraken onder ogen krijgt en daarmee
kan controleren of beide partijen elkaar
goed begrepen hebben.
• Informele stukken: notulen, rooster, club-

blad.Afspraken kunnen vastliggen in notu-
len van vergaderingen, in roosters of het
clubblad. Dit zijn meestal afspraken tussen
leden van het bestuur, tussen leden van
een commissie onderling of voor leden 
van de vereniging.

• Formele stukken: statuten, reglementen,
richtlijnen, beleidsplan. In de statuten staat
onder andere omschreven wat het doel is
van de vereniging, rechten en verplichtingen
van de leden, eventuele commissies enzo-
voorts. De leden en het bestuur dienen zich
aan de statuten te houden. Deze ‘afspraken’
liggen vast. Hiernaast kunnen ook afspraken
worden vastgelegd in een (huishoudelijk)
reglement of een beleidsplan. Hierin kunnen
o.a. hoogte contributie en onkosten-
vergoeding worden weergegeven.

Zie Serviceproduct Beleidsplan.

• Contract: Het is mogelijk om een (vrijwilli-
gers)contract op te stellen. Met betaalde
krachten in de vereniging is dat logisch.
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verzekering, namelijk voor een groep 
personen en zaken. Collectieve verzekerin-
gen kunnen worden afgesloten bij verzeke-
ringsmaatschappijen. Maar ook via een lid-
maatschap, bijvoorbeeld van een sportbond
of de Nationale Federatie van Werkers in de
Sport (NFWS).

Neem contact op met uw sportbond of 
de NFWS voor de mogelijkheden van 
een collectieve verzekering.

De voor de sportverenigingen belangrijkste
verzekeringen worden hieronder kort
behandeld.

Aansprakelijkheidsverzekering
Aansprakelijkheid ontstaat door het 
‘plegen’ van een onrechtmatige daad.
Door deze (wettelijke) aansprakelijkheid
ontstaat de verplichting de schade te ver-
goeden. In beginsel ben je verplicht de door
jezelf geleden schade te dragen. Dit beginsel
verandert logischer wijze zodra het ontstaan
van die schade aan een ander is te verwijten.
Die ander kan dan op grond van een
onrechtmatige daad worden aangesproken.
Daarnaast kan een sportvereniging aanspra-
kelijk worden gesteld voor schade die ver-
oorzaakt is door de daad van personen die
zij onder haar hoede heeft.

Uitgesloten is meestal aansprakelijkheid:
• Voor schade ontstaan door opzet en grove

schuld.
• Voor schade ontstaan door diefstal en

vermissing.
De verplichting tot vergoeding van de 
schade op grond van de aansprakelijkheid
voor een onrechtmatige daad ontstaat pas
als de pleger schuld treft.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering geeft dekking aan
invaliditeits- of overlijdensrisico, verbonden
aan het vrijwilligerswerk. Het ongeval moet
letsel veroorzaakt hebben waarvan de dood
of blijvende invaliditeit het gevolg is. Een
ongeval is een plotselinge, ongewilde, van
buiten komende gewelddadige rechtstreekse
inwerking op het lichaam.

Autoverzekering
Veel vrijwilligers maken voor hun werk
gebruik van de auto.Afhankelijk van de situa-
tie kan ervoor gekozen worden als vereni-
ging deze verzekeringen af te sluiten dan wel
goed na te gaan of de vrijwilligers zelf vol-
doende verzekerd zijn.

Bronnenlijst: • NOV Publicaties.
Vrijwilligersbeleid in de Sportvereniging deel
1 tot en met 5. • Gezinus Dekkers. Notitie:
Omgaan met vrijwilligers. KNKV.

Zakelijke benadering biedt ook kansen

Vrijwilligerswerk vanuit
marketingperspectief
Het gaat slecht met het vrijwilligerswerk? Dat is de algemene roep.
Het is echter geen probleem van de laatste jaren. In 1997 hief een gym-
nastiekvereniging zich op wegens gebrek aan kader. Begin jaren 70 werd
een nieuwe functie in de sport geïntroduceerd: de STK-functionaris. Hij
kreeg de taak het vrijwillig kader te ondersteunen en het voor hen aan-
trekkelijker te maken vrijwilligerswerk te doen.

Tekst: Sportscan

Meer vrijwilligers en toch.. .
Toch blijft de sport klagen over een gebrek aan
vrijwilligers. Dit is volgens het onderzoeksin-
stituut H.J.W. Mulier te wijten aan het niet effi-
ciënt inzetten van de vrijwilligers. Anderzijds
spelen gewijzigde interne en externe factoren
een belangrijke rol. Zo is de wet- en regelge-
ving aangescherpt. Denk bijvoorbeeld aan de
milieuwetgeving en de Arbo-wet.

Wie is eigenlijk die vrijwilliger?
In de definitie die de Nederlandse
Organisaties voor Vrijwilligerswerk (NOV)
geeft, komen 4 criteria voor:
1. Onverplicht
2. Onbetaald
3. Georganiseerd 
4.Ten behoeve van anderen of organisaties.

Wanneer wij kijken naar de soort organisatie
waarin de vrijwilliger zijn werk doet, zien we
drie typen organisaties:

1. De zelforganisaties: de zogenaamde ‘voor-
ons-door-ons’organisaties (zoals scouting,
sportverenigingen e.d.)

2. De dienstverlenende organisaties (denk hier-
bij aan bijv. de kindertelefoon, slachtofferhulp
e.d.). Bij deze organisaties is de selectie en
training van de vrijwilligers heel belangrijk.

3. De campagneorganisaties (hierin verenigen
zich mensen met grotere maatschappelijke
doelen zoals het milieu, mensenrechten en
politieke ideologieën.

De vrijwilligers in de zelforganisaties onder-
scheiden zich van de anderen doordat zij niet
gedreven worden door innerlijke idealen die zij
willen verwezenlijken, maar de betrokkenheid
en het medeverantwoordelijkheidsgevoel ten
opzichte van de organisatie waarvan zij lid zijn.

Wat dient de prioriteit te hebben
Het behoud of het werven van vrijwilligers? 

Bij veel organisaties zal de roep naar nieuwe
vrijwilligers zeer sterk zijn. Het is echter van
meer belang om hard aan het behoud van
vrijwilligers te werken.‘Immers wanneer men
een klant verliest, krijgt men deze klant niet
makkelijk terug’.Met name de zelforganisaties
krijgen met andere problemen te maken,
zoals:
1. Discontinuïteit
2. Hiaten in de organisatie
3. Spanningen tussen vrijwilligers en
4. Spanningen en achterklap in de organisatie.

We moeten dus eerst de uitstroom van vrij-
willigers beperken en daarna werken aan het
werven van nieuwe vrijwilligers. Een constant
aantal vrijwilligers is niet (altijd) goed. Indien
een zelforganisatie over 200 vrijwilligers
beschikt, terwijl dit aantal 5 jaar geleden ook
200 bedroeg, kan dit twee oorzaken hebben:
1. De uitstroom is even groot als de

instroom. Er is in dit geval wellicht veel
energie gestopt om nieuwe vrijwilligers te
krijgen. En de organisatie kan te maken
hebben gehad met de problemen zoals eer-
der besproken.

2. In de vijf  jaar zijn geen (of enkele) nieuwe
gezichten opgedoken. Deze situatie heeft
het gevaar dat het vrijwilligerscorps te
gesloten is en er geen plaats voor ver-
nieuwing is.

Voor het behoud van vrijwilligers is het zaak
te weten waarom mensen afhaken. Een exit-
interview, zie werkblad 4, kan hierin inzicht
geven. De gegevens van deze interviews kun-
nen verbeterpunten aan het licht brengen.
Over het algemeen kan gezegd worden dat
de organisatie moet zorgen voor:
1. Een goede sfeer
2. Bevoegdheden
3. (Mede) zeggenschap 
4.Waardering.



Zakelijke benadering biedt ook kansen

Vrijwilligerswerk vanuit 
marketingperspectief
De laatste twee jaar zijn vele artikelen gepubliceerd over vrijwilligers-
werk en vrijwilligersbeleid. Met dit artikel: ‘Vrijwilligerswerk gezien van-
uit marketingperspectief ’ wordt vanuit een onorthodoxe invalshoek het 
vrijwilligerswerk benaderd. De centrale vraag daarbij is of methodieken
uit de harde zakenwereld ‘bruikbaar’ zijn in de sociale sfeer van het 
vrijwilligerswerk?
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Met andere woorden: bij het aantreden van
een nieuwe functionaris verandert min of
meer de functie. Na een paar jaar is het fijne
verband van de functies en taken binnen de
vereniging verloren. De organisatie van de
vereniging draait nog alleen maar op de grote
verbanden en daar waar hiaten optreden,
worden ad hoc oplossingen bedacht. Een
goede reden om een verenigingsmanagement
draaiboek (zie Bijlage 5 op cd-rom) te maken,
waarin alle functies en de daarbij behorende
taken vermeld staan. Een andere reden om
goede taak- en functieomschrijvingen te
maken, is de aspirant vrijwilliger een goed
beeld te kunnen geven van de vacante functie
die hem wordt aangeboden.

De sportvereniging is een organisatie
Volgens de omschrijving van de Nederlandse
Organisaties voor Vrijwilligers (NOV) is een
sportvereniging een zelforganisatie. ‘Een 
organisatie is een doel realiserend samen-
werkingsverband. Elke organisatie heeft de 
volgende kenmerken: mensen, die samen-
werken voor een bepaald doel’.

Naar de sportvereniging vertaald, wil dit zeg-
gen dat de sportvereniging bestaat uit een
aantal mensen (leden), die samenwerken om

hun sport te kunnen beoefenen. Zo moet er
voor oefenruimte en wedstrijdaccommodatie
worden gezorgd. De leden willen onder des-
kundige leiding trainen, waarvoor trainers en 
coaches moeten worden aangetrokken.
Om wedstrijden te kunnen doen, zal aanmel-
ding bij de sportbond geregeld moeten 
worden enzovoorts. Om de samenwerking zo
effectief mogelijk te laten verlopen, zijn de te 
verrichten werkzaamheden (taken) ingedeeld
in een aantal samenhangende functies.
Om functieomschrijvingen te kunnen maken,
zullen we eerst nagaan welke functies we
nodig hebben om de organisatie te kunnen
laten functioneren.Wij doen dit aan de hand
van een zogenaamd organisatieschema of
organigram (zie bijlage 6 op de cd-rom). Met
dit organigram worden de belangrijke ken-
merken van het ontwerp van de organisatie-
structuur zichtbaar gemaakt.

In dit voorbeeld van een vereniging zijn de
functies verdeeld in organisatorische- en
sportinhoudelijke functies.Verder zijn de
groepsfuncties verdeeld over de diverse com-
missies, die elk voor een afgebakend onder-
werp verantwoordelijk zijn. Daarna worden
de commissies verdeeld over de individuele
functionarissen (vrijwilligers).Vaak worden

Taak- en functie-
omschrijvingen
Wanneer een vrijwilliger om de één of de andere reden stopt en een
opvolger voor hem is gevonden, wordt de functie in de meest gunstige
situatie door de vertrekkende functionaris aan de nieuwkomer overge-
dragen. Meestal echter, wordt de opvolger in het diepe gegooid en wordt
hij door anderen wegwijs gemaakt en is de rest een kwestie van gezond
verstand.
Tekst: Sportscan

In dit artikel tracht de auteur een onortho-
doxe wijze van denken over vrijwilligers-
werk over het voetlicht te brengen.Wellicht
een wijze die je als bestuurder aanspreekt.
Er bestaan diverse definities voor het begrip
‘marketing’.Voor ons doel gebruiken wij de
volgende definitie: ‘De -op de markt afge-
stemde- ontwikkeling, prijsbepaling, promo-
tie en distributie van producten, diensten en
ideeën teneinde transacties te creëren waar-
mee organisaties en personen hun weder-
zijdse doelstelling verwezenlijken.’

Tekst: Sportscan

voor een (kortlopende) project door het
bestuur of door een commissie een werk-
groep in het leven geroepen.Aan de hand van
dit organigram zijn ook de verantwoordelijk-
heden af te lezen. De individuele vrijwilliger is
verantwoording verschuldigd aan de werk-
groep of commissie waarvan hij deel uit
maakt. De werkgroep moet verantwoording
afleggen aan de commissie of aan het Bestuur
dat de werkgroep in het leven heeft geroepen.
De commissie is verantwoording verschuldigd
aan het Bestuur, terwijl het Bestuur op haar
weer verantwoording aflegt aan de Algemene
Leden Vergadering.

Uit het bovenstaande blijkt dat een taak- en
functiebeschrijving voor de individuele vrij-
williger pas kan worden gemaakt, wanneer de
taak- en functiebeschrijving van de werkgroep
en of commissie waartoe hij behoort vast-
staat. Dan pas ontstaat er een samenhangende 
organisatie.

In een functiebeschrijving worden taken,
bevoegdheden en te onderhouden onderlinge
relaties verder uitgewerkt (zie werkblad 2 op
de cd-rom). Ook richtlijnen en procedures
kunnen worden aangegeven. Een functie-
beschrijving beschrijft een samenhangend
geheel van taken en bevoegdheden waaruit
relaties met andere posities voortvloeien.
Een functiebeschrijving omvat de volgende 
elementen;
• Een karakteristiek van de functie
• De taken die in de functie worden gebun-

deld
• De bevoegdheden die aan de uitoefening van

die functie worden verbonden
• Betrekkingen met andere functies of posities

die bij uitoefening moeten worden onder-
houden, eventueel met derden buiten de
organisatie.



Vrijwilligerswerk als product
Wanneer we een poging wagen deze defini-
tie naar het vrijwilligerswerk te vertalen dan
ziet één en ander er als volgt uit. Het pro-
duct dat aan de man gebracht moet worden,
bestaat uit de werkzaamheden die binnen de
vereniging (door vrijwilligers) moeten wor-
den gedaan. De beide partijen bestaan 
enerzijds uit ‘de vereniging’ en anderzijds ‘de
leden van de vereniging’. De markt waarop
de beide partijen zich bewegen is de ‘vrij-
etijds’-markt.
Met deze invulling en de zogenaamde 
marketingmix gaan we proberen een andere
benadering van het vrijwilligerswerk te reali-
seren. De marketingmix is de verzameling
van in te zetten marketing instrumenten die
de realisatie van de marketingdoelstelling
moet garanderen. De basis van de marketing
mix zijn de beroemde 4 P's (product, prijs,
plaats en promotie).

De markt
De markt waarop wij ons begeven is de
vrije tijdsmarkt: de vrije tijd van onze leden.
Wij hebben veel mededingers (of concur-
renten) op deze markt. Mededingers die
geld bieden voor de vrije tijd. Mededingers
die de leden geld kosten en mededingers die
geen geld kosten, maar ook geen geld bie-
den. Onder de mededingers die geld bieden
voor de vrije tijd van de leden zijn de aan-
bieders van bijbaantjes zoals bijvoorbeeld de
plaatselijke middenstand. Mededingers die
geld kosten zijn bijvoorbeeld andere (sport-
)verenigingen, de disco, de bioscoop enz.
Tenslotte rest een groep mededingers die
geen geld kosten, noch bieden. De grootste
mededinger in deze groep is de achterban
(bijvoorbeeld de echtgenoot of echtgenote
van de vrijwilliger) van de leden, maar ook
andere (sport-) verenigingen kunnen de
schaarse vrije tijd van de leden opeisen. Als
sportvereniging zullen wij alle zeilen moeten
bijzetten om leden over te halen een deel
van hun vrije tijd als vrijwilliger binnen de
vereniging te besteden.

De leden als doelgroep
In principe behoren alle leden en ouders van
jeugdleden tot de doelgroep. De jeugd kan
door middel van kleine karweitjes, bijvoor-
beeld materiaal opbergen, folders rond-
brengen, loten voor de clubactie verkopen
enz. worden ingezet. Daarmee kan het
gevoel ‘iets’ voor de vereniging te ‘moeten’
doen worden ontwikkeld. De jeugd moet
echter ook ervaren dat het leuk is iets voor
de vereniging te doen. Ook de ouders van
de jeugd behoren tot de doelgroep en kun-
nen worden gevraagd om werkzaamheden
voor ‘hun team’ en later voor de vereniging
in het algemeen te doen. Denk hierbij in
eerste instantie bijvoorbeeld aan het rijden
naar wedstrijden en toernooien, jureren,

tellen e.d. werkzaamheden die direct betrok-
ken zijn op het team waarvan hun kind deel
uit maakt.

Maar ook buitenstaanders kunnen tot de
doelgroep behoren. Zo werden bewoners
van een bejaardenhuis door een vereniging
gerekruteerd om kaarten te verkopen tij-
dens hun thuiswedstrijden. Elke doelgroep
heeft zijn eigen eigenschappen en mogelijk-
heden en moet op een eigen wijze benaderd
worden. Daarnaast heeft elk individu zijn
eigen interesses, kennis en vaardigheden.

Producten
Bij het aanbieden van ‘producten’ zal reke-
ning moeten worden gehouden met de
mogelijkheden en interesses van het indivi-
duele lid. Met andere woorden als aanbieder
van het product ‘werkzaamheden in de ver-
eniging’, moet je kennis hebben van de indi-
viduele leden. Deze kennis kan je onder
andere krijgen door middel van een intake-
of welkomstgesprek met nieuwe leden.
Tijdens het intakegesprek kan naast een
algemene oriëntatie van de vereniging, ook
worden gevraagd wat de nieuwkomer voor
de vereniging kan betekenen. Op deze
manier kan de vereniging een bestand
opbouwen van leden die iets voor de vere-
niging kunnen en willen doen.

Verkoop
Het product dat aan de leden ‘verkocht’
moet worden zijn de werkzaamheden die
binnen een vereniging moeten worden
gedaan.Wanneer een product op de markt
wordt gebracht, zorgt de producent dat het
product aan de behoefte en wensen van de
klant beantwoordt. Hier gaat onze vergelij-
king met de marketing enigszins mank.
Immers het merendeel van leden voelt niet
spontaan de behoefte om vrijwilligerswerk
voor de vereniging te doen. Het is daarom
voor de vereniging als ‘producent’ nog moei-
lijker een goed product op de markt te
brengen. Bijna elke klant wil, voor dat hij tot
een aankoop overgaat, precies weten wat hij
koopt, wat eventuele nadelen zijn en hoeveel
hij daarvoor moet betalen. Daarnaast speelt
de verpakking, de manier waarop het pro-

duct wordt aangeboden, de ‘after sales’,
service of garantie ook een grote rol. Met
deze factoren moet ook de vereniging die
‘vrijwilligerswerk in de aanbieding’ heeft, ook
rekening houden.

In grote lijnen moet het product aan de 
volgende voorwaarden voldoen:
1. De werkzaamheden moeten een logisch

geheel vormen
2. De omvang van de werkzaamheden moet

te overzien zijn
3. De kennis en vaardigheden die bij een

bepaalde functie horen, moeten worden
aangegeven, zodat de aspirant vrijwilliger
voor zichzelf kan inschatten of de functie
bij hem past

4. Het hiërarchische kader dat bij de functie
hoort, dient te worden aangegeven

5. Evenals de daarbij behorende communica-
tielijnen 

6. De vereniging doet er goed aan taak- en/of
functieomschrijvingen te maken

De prijs
De sporter levert vooral vrije tijd in om vrij-
willigerswerk te doen. Het is belangrijk om
de toekomstige vrijwilliger inzicht te geven
in de tijd die hij in de functie moet steken.
De vereniging moet daarom naast de taak-
en functieomschrijving een reële tijdsinveste-
ring opgeven, zodat de aspirant vrijwilliger
voor zichzelf kan inschatten of hij de beno-
digde tijd ervoor over heeft.

Promotie en persoonlijke 
verkoop
Wanneer een functie vacant is, zal de vacatu-
re onder de doelgroep bekend gemaakt
moeten worden. Dit kan op diverse manier
zoals middels een ‘personeelsadvertentie in
het clubblad’, voor af na afloop van de trai-
ningen, tijdens een (algemene leden-) verga-
dering enz. De vacature wordt als het ware
‘in de week gelegd’.Vervolgens worden een
aantal leden op een geschikt moment en
locatie persoonlijk benaderd met de vraag of
zij interesse in de functie hebben.

After sale
De after sale kan voor de klant een onder-
deel van overweging tot aankoop van een
product zijn. Hoe is de service bij deze win-
kel en wat voor garantie krijg ik bij de con-
current? Vertaald naar de situatie van de
aspirant vrijwilliger zouden vragen als:
‘Is het gezellig in de groep van vrijwilligers?’
‘Hoe word je als vrijwilliger behandeld?’ 
‘Heb ik inspraak?’ ‘Kan ik een cursus volgen?’
‘Bestaat er een onkostenvergoeding?’ of
‘Moet ik geld meenemen’? ‘Ben ik verze-
kerd?’ ‘Wat is mijn rechtspositie?’ een rol
kunnen spelen bij het nemen van zijn beslis-
sing.
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Ook de ouders van 
de jeugd behoren 
tot de doelgroep 
en kunnen een 

bijdrage leveren 
aan de vereniging



14 • Kansen voor Kaatsen • Serviceproduct • Nummer H22 • 2004

BIJLAGE 4

Helaas komt het meer dan eens voor dat een sportvereniging zich opheft bij gebrek aan
kader.Voordat het zover gekomen is, is al diverse keren -zonder resultaat- een beroep op de
leden gedaan om een vacante functie in de vereniging op zich te nemen.Voor menig sport-
bestuurder zal het probleem bekend voorkomen. Hoe kom je aan vrijwilligers?

Vrijwilligersbeleid begint met het denken
over het vrijwilligerswerk in de sportvereni-
ging. Helaas begint dit denken maar al te
vaak op het moment dat er vacatures ont-
staan. In de bestuurskamer wordt driftig
gebrainstormd en een beperkt aantal moge-
lijke kandidaten passeert de revue. Bij voor-
baat vallen een aantal mogelijke kandidaten -
wegens ongeschiktheid - af. De overgebleven
kandidaat wordt door één van de bestuur-
ders benaderd. Reageert de kandidaat posi-
tief, dan is het probleem opgelost.

Op deze manier wordt van vacature naar
vacature geleefd en heeft de vereniging ken-
nelijk geen probleem met vrijwilligers.Wijst
de uitverkorene de functie af, dan heeft het
bestuur een probleem. Hoewel deze werk-
wijze veel voorkomt, is dit niet de manier
om leden te stimuleren vrijwilligerswerk in
de vereniging te doen.

Idealisme of betrokkenheid
Hoewel veel sportverenigingen kampen met
problemen bij het werven van vrijwilligers,
kan niet worden gesteld dat alle sectoren
en/of organisaties een te kort aan vrijwilli-
gers hebben. Zo blijkt een ideële organisatie
zoveel respons op een ‘personeels-’adverten-
tie voor vrijwilligers te krijgen, dat zij met
het luxe probleem van een ‘overschot aan
vrijwilligers’ zit.

Drijfveer
Hoe komt het dat een ‘personeelsadverten-
tie’ van een sportvereniging niet werkt? Een
van de redenen is gelegen in verschillen in
de drijfveer van de mensen die vrijwilligers-
werk (willen) doen bij een ideële organisatie
en een sportverenging. Bij ideële organisaties
(zoals bijv. GreenPeace, Stop de Kinder-
moord enzovoort) wordt de vrijwilliger ge-
dreven door het ideaal dat hij nastreeft (de
mensenrechten, het behoud van de natuur
en dergelijke). De sportvrijwilliger is niet be-

hept met zo'n uitgesproken ideaal van waar-
uit hij zich gedreven voelt vrijwilligerswerk
te doen. Bij de sportvrijwilliger komt het
aan op zijn betrokkenheid bij de vereniging,
het gevoel dat hij medeverantwoordelijk is
voor het reilen en zeilen van de vereniging.
Het gevoel erbij te horen.

Start vrijwilligersbeleid 
Je krijgt nooit een tweede kans voor een
eerste ontmoeting.Voer een gesprek met
een nieuw lid en vertel hem over de vereni-
ging, maak hem enthousiast voor de vereni-
ging. Een ‘verenigingsboek’, waarin de vereni-
ging wordt gepresenteerd, kan daarbij als
hulpmiddel dienen. Geef aan dat de vereni-
ging alleen kan bestaan bij het vele werk dat
leden vrijwillig voor de club doen.Vul samen
met hem de ledenkaart in en vraag hem of
hij in de toekomst een aantal werkzaam-
heden voor de vereniging op zich wil
nemen.Ook de trainer en de leden van de
trainingsgroep bepalen voor een groot deel
of de nieuwkomer zich snel ‘thuis’ voelt. Zo
begint het vrijwilligersbeleid al bij de aan-
melding van een nieuw lid.

Informatie
Vergroot de betrokkenheid van de leden
door hen goed en tijdig op de hoogte te
stellen van zaken die in de vereniging leven.
Vraag leden hoe zij over bepaalde dingen,
die in de vereniging leven, denken. Informeer
hun over veranderingen, over gewijzigde
samenstelling van commissies of bestuur, de
kansen  van de teams op een kampioen-
schap of de gevaren die dreigen ten aanzien
van degradatie. Presenteer de nieuw aange-
stelde (hoofd)trainer, enthousiast meer deel-
name aan diverse toernooien. De oudere
jeugd kan uit hun dak gaan wanneer zij de
prestaties van het eerste team volgen. Maar
de trainer en het bestuur zullen deze inte-
resse bij de jeugd moeten wekken en leven-
dig houden. Bij de informatieverstrekking
speelt het clubblad een belangrijke rol.
Sommige zaken kunnen beter in de vorm van
een persoonlijke brief of mondeling worden
medegedeeld. Laat, als bestuur, je gezicht
eens zien tijdens de training of bij wedstrij-
den. Belangrijk is, dat de leden het gevoel
hebben ‘erbij’ te horen en dat er belangstel-
ling voor hen is.Wanneer aan de voorwaarde

van betrokkenheid van de leden is voldaan, is
de basis gelegd voor een goed vrijwilligers-
klimaat.

Een stap verder…
Nu rest nog het aantrekken van leden die
een deel van hun vrije tijd aan de vereniging
willen besteden. Daarvoor is het belangrijk
om de leden een duidelijk beeld te geven
wat van hen wordt verlangd (taakomschrij-
ving) en hoeveel tijd dit de vrijwilliger kost.
Vergeet ook niet aan te geven wat de vrij-
williger van de vereniging kan verwachten
(bijv. scholing, onkostenvergoeding e.d.).
Om tot goede taakomschrijvingen te kun-
nen komen, moeten eerst alle functies en de
daarbij behorende taken geïnventariseerd
worden. De werkbladen van het service-
product (zie kader) kunnen daarbij als hulp-
middel dienen.

Brainstorm
Een werkvorm om tot een goede inventari-
satie te komen, is met de desbetreffende
commissies een ‘brainstormavond’ te hou-
den. Op deze avond kunnen de commissie-
leden gezamenlijk de taken, die door de
groep gedaan moeten worden, benoemen
en een tijdsinvestering vaststellen. Hiermee
bereikt het bestuur dat vanuit de basis de
informatie komt, de vrijwilligers betrokken
worden en daarmee medeverantwoordelijk
zijn. Daarnaast heeft deze werkwijze het
positieve neveneffect dat de vrijwilligers
bewust over hun werkzaamheden nadenken.
Op deze manier ontstaat een draaiboek van
alle functies en taken binnen de vereniging.
Aan de hand van de functie- en taakom-
schrijving kan met behulp van de ledenkaar-
ten (vacaturebank), waarop de leden hebben
opgegeven welke werkzaamheden zij voor
de vereniging willen verrichten, een koppe-
ling worden gemaakt tussen de functie en
de meest daarvoor in aanmerking komend
lid.
Is iemand eenmaal vrijwilliger, dan is de
grootste zorg om hem of haar als vrijwilliger
te behouden. En daarmee zijn we beland aan
het eind van dit artikel: Zorg voor een goed
vrijwilligersklimaat. In het volgende nummer
zullen wij het vrijwilligers werk bekijken van
uit marketingperspectief: als een product dat
aan de man moet worden gebracht.

Zorg voor een goed klimaat

Hoe kom je aan vrijwilligers?

Tekst: Sportscan

Je krijgt nooit een
tweede kans voor een

eerste ontmoeting
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Nieuwe kansen, nieuwe prijzen

Ontvangst van nieuwe leden,
hoe pak je dat aan?

De meeste sportverenigingen kenmerken
zich als zogenaamde ‘leden voor leden’ orga-
nisatie. De hele club functioneert doordat
ieder lid een bijdrage levert aan de vele
werkzaamheden van de vereniging. Het
bestuur en de commissies coördineren deze
werkzaamheden door van elk lid medewer-
king te vragen. Elk lid weet wat er van hem
of haar gevraagd wordt en vindt het vanzelf-
sprekend dat hij taken moet doen om de
club goed te laten functioneren. Ja, ja, de
meeste dromen zijn bedrog, de werkelijk-
heid is anders.

Bijeenkomsten
Het vergt inventiviteit om nieuwe leden op
de hoogte te brengen van de normen en
waarden van de sportvereniging. Het
bestuur doet er goed aan bijeenkomsten te
organiseren waar deze ontmoeting structu-
reel plaatsvindt. De bijeenkomsten moeten
in de eerste plaats gezellig zijn, op de twee-
de plaats komt de overdracht van de bood-
schap. Bij de redactie zijn in de loop der tijd
verschillende voorbeelden binnengekomen.
Sportscan leek het aardig in een apart arti-
kel daar eens aandacht aan te besteden. De
vereniging kan kiezen uit een aantal moge-
lijkheden om leden te informeren over het
functioneren van de vereniging.

Kennismakingstoernooi
Tennisverenigingen combineren bijvoorbeeld
het uitdelen van de ledenpasjes met een ken-
nismakingstoernooi en een welkomst woord-
je van de voorzitter. De voorzitter geeft aan
dat de tennisvereniging een vrijwilligersorga-
nisatie is, waarin iedereen wordt geacht iets
te doen voor de club. Door de nieuwe pasjes

stikke goed. De avond is een goede gelegen-
heid om met ouders afspraken te maken
voor het nieuwe seizoen.’

Een dergelijke bijeenkomst kan als
volgt worden georganiseerd:
Vier weken voor de middag plaatsvindt ont-
vangen de ouders van jeugdleden per post
een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
De ouders worden verzocht zich hiervoor
aan te melden. Ouders die niet reageren
worden gebeld en worden nogmaals vrien-
delijk gevraagd te komen gezien het belang
van de bijeenkomst.

De voorzitter opent de bijeenkomt en 
vertelt wat over de cultuur van de club. De
trainer geeft een beeld van het opleidings-
plan en de inhoud van de trainingen. De
teamleider legt de ‘spelregels’ van het team
uit, douchen verplicht, afmelden voor de
training, het vervoer naar uitwedstrijden etc.
Het vervoersschema wordt uitgedeeld met
de toelichting dat de ouders onderling moe-
ten ruilen en dat er bij gebrek aan auto’s
niet gespeeld gaat worden. In de pauze is er
koffie met koek.
Na de koffie wordt er gekeken naar de film
die is gemaakt van het ‘eindeseizoenweek-
end’.Aansluitend wordt er een ouder-kind
toernooitje gespeeld met aangepaste regels
en wordt er een A-4-tje uitgedeeld met de
data en tijden van het ouderteam dat 2 keer
per maand een trainingsavondje heeft.
Aan het eind van de avond kent iedereen
elkaar en zijn de normen en waarden van de
vereniging duidelijk. Alle ouders krijgen een
informatieboekje van de club met adressen/
telefoonnummers mee naar huis.

Opendag
In navolging van veel Betaald Voetbal
Organisaties organiseren steeds meer vere-
nigingen een Opendag. Leden, hun ouders
en andere belangstellenden worden uitgeno-
digd voor een kennismaking met de club, de
bestuurders en de accommodatie.

Overtollige materialen worden op een vei-
ling verkocht.Voor de jongste jeugd is er
een springkussen. De barbecue en een
oefenwedstrijd van het eerste complemen-
teren de dag. Een prima moment ook om de
nieuwe sponsor aan het publiek voor te
stellen.

Voor veel sportverenigingen is het nieuwe seizoen weer net begonnen.
Het gras in de doelgebieden is weer groen, de zaal ruikt nog wat dompig
en benauwd en de nieuwe penningmeester is nog wat onwennig met de
software.Wie herkent deze beelden niet? Een nieuwe start betekent
tevens vaak nieuwe leden. Je krijgt nooit een tweede kans voor een eer-
ste kennismaking met je nieuwe leden. Deze kennismaking moet dan ook
goed zijn. De leden willen de vereniging leren kennen en de vereniging de
nieuwe leden, dat mag je althans verwachten. Hoe gaan clubs om met
nieuwe leden? Op welke wijze worden de nieuwe leden geïntroduceerd 
in de wereld die sportvereniging heet? Hoe stel je nieuwe leden op hun
gemak en hoe wijs je nieuwe leden op het ‘voor elkaar, door elkaar
karakter’ van de vereniging?

niet op te sturen, maar uit te delen kunnen
leden ook direct benaderd worden om een
‘wie-wil-wat formulier’ in te vullen. Zo’n 
formulier bestaat uit een lijst met een korte
maar concrete omschrijving van werkzaam-
heden waarvoor nog geen vrijwilliger is
gevonden. Leden ontvangen hun ledenpas
nadat ze het formulier ingevuld hebben.
Vervolgens start het ledentoernooi en is er
aansluitend een barbecue.

Ouderbijeenkomst
Veel teamsporten beginnen weer in augus-
tus/september. Een passend moment om
met ouders van jeugdleden kennis te maken
door een oudermiddag te organiseren.

Voetbalvereniging WZC Wapenveld organi-
seert in september voor elk team een
ouderavond. Secretaris J. Horst zegt hiero-
ver: ‘Deze avonden werken bij ons uitste-
kend, de contacten met de ouders zijn hart-

Veel teamsporten
beginnen weer in

augustus/september,
een passend moment
om met ouders van

jeugdleden een
ouderbijeenkomst te 

organiseren

Tekst: Erik Holtman
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Kennismakingsgesprek
Er zijn weinig sportverenigingen die nog
gebruik maken van ballotage. De meeste
sportverenigingen verwelkomen nieuwe
leden van harte. Kleine verenigingen gebrui-
ken een kennismakingsgesprek om het nieu-
we lid te introduceren. Gedurende een klein
uurtje worden nieuwe leden geïnformeerd
over de normen, waarden en eigenaardig-
heden van de club.

Het nieuwe lid kan aangeven wat hij ver-
wacht van de club. Het bestuur kan door te
vragen naar professie en hobby’s zich een
beeld 

vormen van de ambities van het nieuwe lid.
De kans voor een goede eerste kennisma-
king is aangegrepen, de basis is gelegd.

Beleid
SKV Wageningen (volleybal) stuurt jaarlijks
de ‘blauwe brief’. Lenette Brethouwer voor-
zitter jeugdbestuur. ‘Het gaat erom dat je
ouders structureel betrekt bij de activiteiten
van je club. Onze volleybalvereniging heeft
120 jeugdleden, dus zijn hun ouders voor
ons een belangrijke groep.We geven al een
apart infoboekje uit voor mini’s met infor-
matie over adressen, spelregels, kleding,
kosten enzovoorts. De boodschap van het
bestuur is altijd een positieve, we geven
ouders het gevoel dat ze vrij zijn om te kie-
zen of ze willen meehelpen. Elk jaar inventa-
riseren we bij welke activiteiten nog vrijwilli-
gers ingezet kunnen worden. Op die manier
beschikken we over een actuele lijst met
vrijwilligerstaken. De jaarlijkse ‘blauwe brief’
heeft twee doelen. Leden moeten zich aan-
melden voor de nieuwe competitie en we
geven aan dat er nog mogelijkheden zijn om
vrijwilligerstaken te doen. Op die manier
‘prikkelen’ we de ouders.Volgend jaar orga-
niseren we voor het eerst een ouderavond.
Daarmee zijn vrijwel al onze voornemend
uit het beleidsplan uitgevoerd, en met duide-
lijk resultaat.We zijn erg tevreden over deze
aanpak.’

Het vervoersschema
wordt uitgedeeeld
met de toelichting

dat de ouders 
onderling moeten 
ruilen en dat er bij

gebrek aan auto’s niet
gespeeld gaat worden

Vrijwilliger of werknemer?
Om vast te stellen of u verzekeringsplichtig
bent, moet eerst worden beoordeeld of u
aan een vrijwilliger of aan een werknemer
een betaling doet. U bent verzekeringsplichtig
wanneer in de relatie met degene die u
betaalt, sprake is van loon, gezag en arbeid. In
dat geval moet u premies voor de sociale
verzekeringswetten inhouden en aan de
UWV afdragen.Tevens dient u loonheffing in
te houden en aan de fiscus af te dragen.Wij
komen daar later op terug.

Vrijwilliger
Een vrijwilliger is, het woord zegt het als,
iemand die vrijwillig werkzaamheden verricht.

Naast de morele plicht zich aan zijn afspraken
te houden, kan niemand hem iets verplichten.
De vrijwilliger ontvangt voor zijn diensten
geen vergoeding. Daarom spelen de fiscus en
de UWV geen rol in de relatie tussen de ver-
eniging en de vrijwilliger.Anders wordt het
wanneer de vereniging besluit om toch ver-
goedingen te verstrekken. Immers, op het
moment dat geld of goederen van de een aan
de ander wordt overgedragen, pikt het Rijk, in
vele gevallen, een graantje mee. U bent echter
niet verzekeringsplichtig indien u een vrijwilli-
ger een onkostenvergoeding, in het kader van
de vrijwilligersregeling, geeft.Voordat we op
de toegestane hoogte van deze onkostenver-
goeding ingaan, willen we eerst ingaan op het

Tekst: Sportscan

Het betalen van kader
Steeds meer verenigingsbestuurders worden geconfronteerd met de
vraag:‘Wat mag ik het kader betalen?’ Een simpel, maar tegelijk kin-
derachtig antwoord is: ‘Alles wat de vereniging ervoor over heeft’.
Eigenlijk wil de bestuurder weten wat er vergoed mag worden, zonder
problemen met de fiscus en/of de Uitvoeringsinstelling (UWV) te krijgen.
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begrip ‘vrijwilliger’, zoals de fiscus en UVI
deze hanteren.

Vrijwilliger in het kader van de 
vrijwilligersregeling
In de brochure ‘Sportclubs, belastingen en
sociale verzekeringen’* is de volgende defini-
tie te lezen: ‘Vrijwilligers zijn zij die niet bij
wijze van beroep arbeid verrichten ten
behoeve van doorgaans één privaatrechtelijk
lichaam dat niet is onderworpen aan de hef-
fing van vennootschapsbelasting’. Uit deze
definitie blijkt dat iemand in het kader van
vrijwilligersvergoedingen slechts bij één 
vereniging als vrijwilliger wordt gezien.Verder
mag de vrijwilliger de werkzaamheden ook
niet beroepsmatig uitvoeren. Hiervan is spra-
ke wanneer de vrijwilliger een beloning ont-
vangt welke niet in overeenstemming is met
het werk.

Voorbeeld
Denise de Wit heeft de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding gevolgd. Zij werkt bij
een grote scholen gemeenschap. Haar  uur-
loon bedraagt ongeveer s 25,00 per uur. In
haar vrije tijd is zij verenigingsleidster bij de
plaatselijke turnvereniging G.V. Jahn. Zij ont-
vangt van de turnvereniging s 10,00 per uur.
Op basis van het grote verschil tussen haar
salaris en de vergoeding van de vereniging,
zouden haar werkzaamheden bij GV Jahn als
vrijwilligerswerk gezien kunnen worden.

Vrijwilligersregeling
Daarmee is nog niet gezegd dat de vereniging
Denise zonder problemen de vergoeding kan
geven. Om dat te kunnen vaststellen moeten
wij de ‘vrijwilligersregeling’ er nogmaals bij
pakken.
‘Als een vrijwilliger voor zijn vrijwilligerswerk
uitsluitend een vergoeding ontvangt van niet
meer dan s 21,00 per week en niet meer dan
s 735,00 per jaar wordt ervan uitgegaan dat
de vergoeding dient om de uitgaven te
bestrijden, die de vrijwilliger in verband met
het verrichten van de arbeid moet maken. Er
is dan geen sprake van een dienstbetrekking,’
aldus de eerder aangehaalde brochure.

Voorbeeld
Denise mag volgens deze regel niet meer dan
s 21,00 per week ontvangen. Om onder de
‘regeling’ te kunnen vallen, zal Denise niet
meer dan 2 uur per week haar vrijwilligers-
werk mogen doen (3 uur betekent in ons
voorbeeld s 30,00). Het bestuur van G.V.
Jahn en Denise kunnen in deze situatie kie-
zen òf het aantal uren beperken (maximaal
2) òf de onkostenvergoeding aan passen.

Stel dat de beide partijen overeenkomen dat
maximaal s 21,00 per week aan vergoeding
wordt betaald, dan is het nog niet gezegd dat
de problemen zijn opgelost. Een gymnastiek-
seizoen duurt doorgaans 9 maanden ofwel 39
weken.Terug naar ons voorbeeld. Denise ont-
vangt s 21,00 per week voor haar vrijwilli-
gerswerk bij de G.V. Jahn. Zij werkt daar 39
weken per jaar en ontvangt per jaar s 21,00
x 39 weken =  s 819,00. Met dit bedrag
overschrijdt zij de grens van s 735,00 per
jaar.

Wat nu te doen?
Uiteraard kunnen het Bestuur en Denise
weer afspreken dat de vergoeding maximaal
s 732,00 per jaar bedraagt. Maar Denise kan
zich niet in dit voorstel vinden. De vereniging
wil Denise niet kwijt en gaat op zoek naar
mogelijkheden om dit probleem aan te pak-
ken.
Er zijn een aantal oplossingen mogelijk.
1.Vergoeden van de werkelijke kosten.
2.Aantonen dat er geen fictieve dienst-

betrekking is of,
3.Accepteren dat er sprake is van een 

fictieve dienstbetrekking en premies 
inhouden en afdragen.

1.Vergoeden van de werkelijk 
gemaakte kosten.

De vereniging mag een belasting- en premie-
vrije vergoeding geven, ook al is deze hoger
dan de besproken week- en jaarvergoeding.
Deze vergoeding mag dan niet hoger zijn dan
de werkelijk gemaakte onkosten. Denise
moet, anders gezegd, voor elke vergoeding
die zij ontvangt een rekening of een (reiskos-
ten-)declaratie inleveren.

Voorbeeld
Denise heeft sportkleding aangeschaft ter
waarde van s 200,00.Tegen inlevering van de
kassabon van het Sporthuis, kan zij bij de ver-
eniging dit bedrag declareren. Zij volgt  een
aantal bijscholingsdagen van de bond. De cur-
suskosten en de reiskosten die daarmee
gemoeid zijn, kan de vereniging tegen ont-
vangst van de rekening en de reiskostendecla-
ratie (maximaal s 0,28 per kilometer) ver-
goeden.

2.Aantonen dat er geen fictieve 
dienstbetrekking is.

In dit verband volstaan wij met een citaat uit
de brochure van de fiscus en de UVI.
‘Als een vrijwilliger meer dan s 21,00 per
week of s 735,00 per jaar ontvangt, moet de
vereniging beoordelen of de vrijwilliger in 
fictieve dienstbetrekking werkzaam is bij de

vereniging.Van belang is dan vooral of de vrij-
williger persoonlijke arbeid verricht op door-
gaans ten minste twee dagen per week en
daarvoor een bruto inkomen geniet dat
doorgaans over een week ten minste 2/5 van
het wettelijk minimumloon bedraagt.Als dat
zo is, dan is de vrijwilliger als ‘gelijkgestelde’
in fictieve dienstbetrekking’. De vereniging
dient dan de sociale premies en de loonhef-
fing in te houden en af te dragen.Wanneer
aan een van de drie criteria van de fictieve
dienstbetrekking niet wordt voldaan, is er
geen premieplicht.

Voorbeeld
Denise mag zich laten vervangen door wie en
wanneer ze wilt (dus geen persoonlijk
arbeid). Zij werkt slechts 1 dag per week.
Daarmee ontbreekt één van de criteria van
de fictieve dienstbetrekking (ten minste twee
dagen per week werken). Er is dus geen spra-
ke van een fictieve dienstbetrekking er is dan
ook geen premieplicht.

Wel melden bij de belastingdienst
Het probleem van de G.V. Jahn en Denise is
opgelost. Zij staat niet in een fictieve dienst-
betrekking en er hoeven ook geen afdrachten
plaats te vinden. De vereniging moet echter
aan de belastingdienst wel opgeven hoeveel
zij Denise in het totaal hebben uitbetaald.
Hiervoor kan de vereniging gebruikmaken
van het zogenaamde IB 47 formulier. Dit for-
mulier is bij het belastingkantoor verkrijgbaar.
Overigens geldt ook bij het uitbetalen van de
forfaitaire vergoeding (s 21,00 per week/ 
s 735,00 per jaar) dat de vereniging deze 
vergoeding middels het IB 47 formulier aan
de belastingdienst kenbaar moet maken.

Valkuilen
1. De vereniging mag de vrijwilliger òf een

forfaitaire vergoeding (maximaal s 21,00
per week en maximaal s 735,00 per jaar)
geven òf de werkelijk gemaakte kosten.
Dus niet beiden samen.

2.Voordat het bestaan van een fictieve
dienstbetrekking wordt onderzocht, moet
worden aangetoond dat er geen sprake is
van een arbeidsovereenkomst (loon, gezag
en arbeid).

3.Wanneer de vereniging een vrijwilliger die
een bijstandsuitkering ontvangt, wil geven,
doet zij er goed aan eerst bij de sociale
dienst te (laten) informeren of dit mag
zonder dat de uitkering wordt gekort.

* De brochure ‘Sportclub, belastingen en
sociale verzekeringen’ is verkrijgbaar bij het
belastingkantoor.
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Vrijwilligers en onkostenvergoeding

In de praktijk komt het hierop neer dat de
vrijwilliger:
• slechts bij één sportvereniging een onbe-

laste onkostenvergoeding mag ontvangen,
• de werkzaamheden bij de vereniging niet

als beroep mag uitvoeren: de vergoeding
mag niet in verhouding staan tot de hoogte
van het loon dat doorgaans voor die werk-
zaamheden wordt betaald.

Welke vergoedingen?
In principe mag de vereniging alle werkelijk
gemaakte kosten die de vrijwilliger voor de
vereniging maakt, belasting en (sociale verze-
kerings-) premievrij vergoeden.Voor elke
vergoeding dient wel een rekening te wor-
den overlegd. De vereniging kan ook beslui-
ten gebruik te maken van de onkostenver-
goedingsregeling die de Fiscus en de UWV
hanteren. Bij deze regeling mag de vereniging
de vrijwilliger maximaal s 21,00 per week
aan onkostenvergoeding geven, met een
maximum van s 735,00 per jaar. De vrijwilli-

ger hoeft geen belasting te betalen over
deze forfaitaire vergoeding en de vereniging
hoeft geen nota’s te overleggen.

Wel opgeven!
De vereniging dient wel eens per jaar aan 
de Fiscus op te geven aan wie zij onkosten
heeft vergoed. Dit moet zij doen met het 
IB-47 formulier dat bij het belastingkantoor
te verkrijgen is.

Let op!
Voor mensen met een uitkering kunnen zich
problemen voordoen.
Het komt voor dat de UWV mensen met
een WW-uitkering verbiedt om vrijwilligers-
werk te doen. Het is voor deze groep vrij-
willigers dan ook verstandig om eerst bij
hun uitkeringsinstantie toestemming te vra-
gen.Voor mensen met een bijstandsuitkering
ligt een ander gevaar op de loer. De
gemeenten interpreteren de regels van de
bijstandswet niet allemaal hetzelfde. De ene

gemeente staat toe dat de vrijwilliger een
onkostenvergoeding ontvangt, de andere
gemeente vindt dat de onkostenvergoeding
een bepaalde vorm van inkomsten is en kort
de onkostenvergoeding op de uitkering. De
vrijwilliger heeft niets aan deze vergoeding
en de vereniging is het geld kwijt. Ook hier
het advies om vooraf aan de sociale dienst te
vragen of zij kunnen instemmen met de
onkostenvergoeding.

1 Handleiding Loonbelasting, premie volksverzeke-

ringen en premies werknemersverzekeringen.

Uitgave: Gezamenlijke uitgave van de Belasting-

dienst en het LISV

Binnen de sportvereniging weet iedereen wat een vrijwilliger is. Daar hoeft niet lang over nagedacht te worden.
Anders wordt het wanneer de vereniging besluit een vrijwilliger een onkostenvergoeding te betalen. Dan komt de
fiscus in beeld, die nagaat of de vergoeding daadwerkelijk een onkostenvergoeding is of onder het begrip ‘loon’
valt. Bij de toetsing of er sprake is van een onkostenvergoeding aan een vrijwilliger, hanteert de ficus de volgende
definitie van vrijwilliger: ‘Een vrijwilliger is iemand die ‘niet bij wijze van beroep’ arbeid verricht voor doorgaans
één privaat- of publiekrechtelijke organisatie die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of voor
doorgaans één  sportvereniging of -stichting die aan de vennootschapsbelasting is onderworpen’.

Stappenplan
Een stappenplan voor het

werven van vrijwilligers op
basis van de ervaringen in de

kaatsvereniging vindt u terug in deel 2.

Tekst: Sportscan

Stappenplan
Een stappenplan voor het werven van vrijwilli-
gers op basis van de ervaringen in de kaatsver-
eniging vind u terug in deel 2.


