Vrijwilligersbeleid VC Bladel
Waarom een vrijwilligersbeleid?
Geen enkele amateur-sportvereniging kan bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel)
vrijwilligers. Omdat er tegenwoordig helaas steeds minder vrijwilligers een bijdrage kunnen of
willen bieden bij het uitvoeren van de verschillende taken, kan dit op termijn consequenties hebben
voor het voortbestaan van onze vereniging. Op dit moment zet een kleine groep leden zich vol
overgave in voor de club. Heel erg mooi om te zien. Maar deze mensen kunnen dat niet voor altijd
blijven doen. Het wordt tijd deze mensen vanuit de club te ondersteunen zodat de continuïteit
gewaarborgd blijft en de taken evenredig verdeeld kunnen worden.
Uitgangspunten:
o
o
o

Je MAG lid worden van VC Bladel;
Je hebt dan RECHT op het spelen van wedstrijden;
Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van VC Bladel.

Wat houdt het beleid in?
Het bestuur zal elk seizoen seniorenteams toewijzen aan activiteiten, waarbij de vraag om
vrijwilligers het grootst is. De teams zijn vervolgens verantwoordelijk voor het leveren van hulp bij
die evenementen en het regelen van vervanging indien noodzakelijk. De organiserende commissies
nemen minimaal 1 maand voor de activiteit contact op met de teams en wijzen in overleg de taken
toe. Het bestuur zal de commissies hierin ondersteunen.
We kiezen er dus bewust voor om geen verplichte taken per lid in te stellen, maar juist per team.
Dit versterkt de teamspirit, werkt verbindend tussen mini’s/jeugd en senioren, zorgt dat
activiteiten breder gedragen worden vanuit de vereniging en is daarnaast ook gewoon gezelliger!
Door taken aan het begin van het seizoen al toe te wijzen, kan men de data vrijhouden en kunnen
we het regelen van extra hulp een stuk gemakkelijker maken.

Om welke activiteiten gaat het?
Al een aantal jaren zien we moeilijkheden bij het regelen van vrijwilligers op verschillende
evenementen die we organiseren. Het gaat dan met name om:
-

De Minitoernooien
Het Minikamp
Jeugdactiviteiten
Het Bladel Beachtoernooi

Vooralsnog richten we ons dan ook op deze vier activiteiten. De gevraagde inzet bij het Bladel
Beach toernooi is zelfs zo groot, dat we daarvoor van alle seniorenteams een bijdrage verwachten.
Dat ziet er dan als volgt uit:
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De Minitoernooien:

Data: …

Onze mini’s zijn onze toekomstige jeugd, onze jeugd is onze toekomst!
Twee keer per jaar organiseert VC Bladel het mini toernooi voor de regio in X-sport. Daarnaast kent
ook het Bladel Beachtoernooi een competitie voor de mini’s. Het fluiten en tellen gebeurt
doorgaans door jeugdleden. Er zijn daarnaast natuurlijk nog een hoop vrijwilligers nodig voor
allerlei andere taken. Bijvoorbeeld:
-

Hulp bij organisatie
Opbouw
Coachen
Demonstratiewedstrijd
Afbouw / Opruimen
……

Verantwoordelijk voor leveren vrijwilligers:
•
•

..
..
Organiserende commissie:
Contactpersoon:

Het Minikamp:

TC mini’s
Albert Bles

Data:

…

Voor onze mini’s wordt sinds jaar en dag een mini kamp georganiseerd. Vele van ons zullen zich
zijn/haar mini kamp nog goed herinneren! Het kamp vindt altijd voor de seizoenstart plaats in
Reusel. Omdat het aantal mini’s ontzettend is gegroeid de afgelopen jaren neemt ook de druk op
deze organisatie toe. Vandaar dat ze alle steun kunnen gebruiken! Denk dan aan:
-

Hulp bij organisatie
Het organiseren van een spel / activiteit
Begeleider (ook in de avond)
Hulp bij activiteiten
Eindschoonmaak / Opruimen
……

Verantwoordelijk voor leveren vrijwilligers:
•
•

..
..
Organiserende commissie:
Contactpersonen:

Activiteitencommissie
Eric Janssen & Rogier Wijnen
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Jeugdactiviteiten:

Data: …

Zoals gezegd is de jeugd de toekomst van VC Bladel!
Reden genoeg dus om ook onze jeugd niet te vergeten bij het organiseren van activiteiten. We
hebben natuurlijk het Sinterklaasfeest, met Ed Verhoeven als de enige ‘echte’ Sinterklaas van VC
Bladel, maar daarnaast zijn er nog tal van leuke dingen te bedenken om de jeugd een reden te
geven bij VC Bladel te komen en te blijven. Een mooie uitdaging voor de club! Denk qua taken aan
bijvoorbeeld:
-

Hulp bij organisatie Sinterklaasfeest
Pieten
Nieuwe jeugdactiviteit
……

Verantwoordelijk voor leveren vrijwilligers:
•
•

..
..
Organiserende commissie:
Contactpersonen:

Het Bladel Beachtoernooi:

Activiteitencommissie
Eric Janssen & Rogier Wijnen

Data: …

Al 21 jaar organiseert VC Bladel het ongekend succesvolle Beach toernooi. De inkomsten die daarbij
gegenereerd worden, zijn van cruciaal belang voor de financiële gezondheid van de club en het laag
kunnen houden van onze contributie. Daar mag best iets tegenover staan! Vandaar dat we van elk
seniorenteam inzet verwachten op dit evenement. Er zijn tal van taken te doen waaronder:
-

Opbouw
Ombouw
Muntverkoop
Horeca
Nachtbewaking
Afbouw / opruimen
……

Verantwoordelijk voor leveren vrijwilligers:
Alle teams

Organiserende commissie:
Contactpersoon:

Beachcommissie
Martijn Heesterbeek
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Tot slot:
Met dit beleid willen we het regelen van vrijwilligers makkelijker maken voor de organiserende
commissies. Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid van leden bij de club en hopen we
natuurlijk op een verhoogde inzet en meer plezier van alle leden.
Met het verantwoordelijk maken van de teams gaat het bestuur uit van een zekere sociale controle,
de taken moeten evenredig verdeeld worden. Daarbij spelen overige functies zoals scheidsrechter,
commissielid, organisatie, etc. binnen de club natuurlijk ook een rol. Met name leden die zich nog
weinig inzetten voor de club hebben nu een mooie kans en een concrete mogelijkheid om alsnog
een gezellige bijdrage te leveren aan de club!
Bestuur VC Bladel

Vrijwilligersbeleid VC Bladel – december 2016

Pagina 4 van 4

