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Vrijwilligersbeleid  V.V. Serooskerke 
 
 
 
 
1. Inleiding  
De Nederlandse maatschappij is aan het veranderen. Een woord als “individualisering” hoor 
je steeds vaker. Door internet, e-mail en telefoon lijkt persoonlijk contact overbodig. In de 
richting van de sport ontstaat steeds meer het principe dat mensen “de sport consumeren”. 
 
“Alles is toch geregeld als ik contributie betaal?” 
Veel sporten hebben te maken met deze verandering van de maatschappij. Clubbinding is 
aan het verdwijnen. Ouders zien een vereniging soms als kinderopvang en clubliefde lijkt 
steeds minder vaak voor te komen. 
Ook  Serooskerke ontkomt niet aan de verandering van de Nederlandse maatschappij. 
 
Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken vaak een sleutel tot 
succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar ook daarbuiten. Binnen V.V. Serooskerke 
leeft het besef dat vrijwilligers een essentiële rol vervullen binnen de vereniging. Vrijwilligers 
vormen de ruggengraat van de vereniging. 
Veel werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. De ene vrijwilliger besteed meer tijd 
aan V.V. Serooskerke dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein dan 
ook, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de vereniging. 
 
Het bestuur van V.V. Serooskerke onderkent het belang van iedere vrijwilliger. Middels een 
sociaal en betrokken vrijwilligersbeleid stellen wij ons ten doel dat iedere vrijwilliger binnen 
onze vereniging zijn of haar “job” met plezier kan uitvoeren. Het doel van het 
vrijwilligersbeleid is enerzijds het vervullen van de vacatures die er zijn binnen onze 
vereniging en anderzijds het behouden van de huidige groep enthousiaste vrijwilligers waar 
onze vereniging op drijft.  
 
Het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging is een verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur. De vrijwilligerscoördinator zal het beleid aansturen en inhoud geven aan het 
beleid. In onze visie is de vrijwilligerscoördinator het gezicht van het vrijwilligersbeleid binnen 
de vereniging en derhalve een aanspreekpunt voor iedere vrijwilliger.  
 
 
2. Doel vrijwilligersbeleid 
Dit vrijwilligersbeleid moet een optimale bezetting van de verschillende functies 
binnen voetbalvereniging Serooskerke waarborgen met gemotiveerde en deskundige 
vrijwilligers.  
 
 
3. Verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid 
Het vrijwilligersbeleid van V.V. Serooskerke is een verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur. Het beleid wordt door de functie “vrijwilligerscoördinator” aangestuurd. 
 
 
4. Regels vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligerswerk is en blijft het werk van vrijwilligers, maar V.V.Serooskerke heeft ook een 
organisatie die goed moet blijven draaien. Daarom een paar simpele, maar heldere regels: 
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•  Seroos doet een beroep op iedereen die kan bijdragen aan de vereniging. Jong of oud,    
man of vrouw, actief lid of ouder. De werkzaamheden kunnen aangepast worden aan 
capaciteiten en beschikbare tijd. 

 
•  Seroos hanteert normen en waarden en verwacht dat ook vrijwilligers zich hier aan 

houden. 
 
•  Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. De vrijwilliger draagt zelf de verantwoordelijkheid voor 

de werkzaamheden die hij/zij binnen Seroos verricht. 
 
•  Een vrijwilligersfunctie wordt aanvaard voor een vooraf bepaalde termijn. 
 
•  Alle functies zijn opgenomen in het organigram van de vereniging. 
 
•  Leden kunnen zich opgeven voor een bepaalde functie, maar moeten ook weten dat 

nieuwe initiatieven en ideeën welkom zijn. De vrijwilligerscoördinator zal actief netwerken 
binnen de vereniging en zo nodig leden benaderen voor een vrijwilligersfunctie. 

 
 
5. Rol vrijwilligerscoördinator 
De vrijwilligerscoördinator weet wat er leeft binnen de vereniging en is op het gebied van het 
vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging. Hij zal door bezoeken 
van vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden en het incidenteel bijwonen van 
commissievergaderingen trachten op de hoogte te zijn en blijven van wat er leeft binnen de 
vereniging. 
 
 
6. De taken van de vrijwilligerscoördinator bestaan uit: 
 
•  Verantwoordelijk voor de aansturing van het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. 
 
•  Is begeleider en vraagbaak voor alle vrijwilligers. 
 
•  Werft actief en selecteert vrijwilligers, zo mogelijk in overleg met de commissies en/of 

hoofdbestuur. 
 
•  Draagt zorg voor een organigram van de vereniging. 
 
•  Draagt zorg voor beschrijvingen van de aanwezige functies. 
 
•  Inventariseert welke opleidingen er nodig zijn.  
 
•  Begeleid maatschappelijke stages, deelt in overleg met commissies de stagiaires in en  

onderhoud de contacten met de scholen. 
 
 
7. Motivatie van vrijwilligers 
Vrijwilligers moeten het gevoel hebben dat de vereniging van de leden is. Het gevoel dat ze 
bij de club betrokken worden, dat ze zelf een beetje “eigenaar” zijn van de club. Dit stelt 
vooral eisen aan het functioneren van het hoofdbestuur. 
Bepaalde (beleids)keuzes dienen helder en rechtlijnig te zijn, maar ook tijdig, open en 
volledig naar de leden gecommuniceerd te worden. Daarbij moet ruimte zijn om te 
discussiëren, waarbij leden en bestuur naar elkaar luisteren. Zo creëert het hoofdbestuur 
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draagvlak onder de leden, krijgen de leden meer binding met de vereniging en hebben beide 
de motivatie om aan “hun eigen stukje Seroos” te werken. 
 
 
8. Waarderen en belonen van vrijwilligers / Behouden van vrijwilligers  
V.V. Serooskerke heeft als standpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun 
werkzaamheden. Het uitgangspunt van vrijwilligerswerk is dat je als individu mensen wilt 
helpen. Zelfwaardering is het belangrijkste wat iemand kan vinden in zijn vrijwilligerswerk. 
Daarnaast is waardering van de leden heel belangrijk. Het vrijwilligerswerk staat immers ten 
dienste van de leden. De leden van de vereniging dienen daarom respectvol met de 
vrijwilligers om te gaan. Ze doen het werk voor hen. 
 
Een aantal medewerkers, bijvoorbeeld selectietrainers neemt qua waarderen en belonen in 
de organisatie een aparte plaats in. Van deze functies wordt meer geëist en verwacht. 
Hiervoor krijgen zij dan ook een vergoeding en zijn het geen “echte” vrijwilligers meer, maar 
semi-professionals op hun vakgebied. 

 
 
- Waardering/beloning. 

Iedereen vindt het leuk om op zijn tijd waardering voor zijn of haar werk te krijgen. 
Een feestavond voor vrijwilligers die zich inzetten in hun vrije tijd of een klein 
geschenk, geeft vrijwilligers het gevoel dat het werk dat zij verrichten niet voor niets is 
en dat het ook gewaardeerd wordt vanuit de organisatie. Dit kan al in de vorm van 
een kaartje of bloemetje voor een verjaardag, met een ziekenbezoek of een kleine 
kerstattentie. 

 
- Luisteren naar de vrijwilligers. 

Als men werkt binnen een bedrijf worden er jaarlijks functioneringsgesprekken 
gehouden. Voor vrijwilligers is dit niet het geval. Het is wel belangrijk dat er geluisterd 
wordt naar vrijwilligers en hoe zij het vrijwilligerswerk ervaren. Een goed gesprek op 
zijn tijd kan van grote betekenis zijn voor de vrijwilliger en de organisatie. 
 

- Vrijwilligersbijeenkomsten  
De maatschappij en daarbij ook het vrijwilligerswerk is in beweging. De ene vrijwilliger 
is beter op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen dan de ander, maar geen enkele 
vrijwilliger heeft alle wijsheid in pacht. Belangrijk is het regelmatig uitwisselen van 
ervaringen, ontwikkelingen en andere belangrijke informatie voor vrijwilligers met 
collega-vrijwilligers of de organisatie waar zij voor werken. Ook binnen één en 
dezelfde vereniging of organisatie werpt het vruchten af als het kader geregeld de 
koppen bij elkaar steekt. Dus is het belangrijk regelmatig een bijeenkomst te 
organiseren voor het kantinepersoneel, jeugdtrainers en leiders, de vrijwilligers van 
de schoonmaak etc. 

 
- Leg afspraken vast en voorkom misverstanden 

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Er kunnen onderling misverstanden, 
communicatiestoornissen of meningsverschillen ontstaan. Daarom is het goed om 
afspraken op papier vast te leggen zodat dit soort situaties voorkomen kan worden. 
Afspraken schriftelijk vastleggen kan veel narigheid voorkomen. 

 
- Investeer in de toekomst met deskundigheidsbevordering. 

Vrijwilligers liggen niet voor het oprapen. Zeker voor bestuursfuncties staan ze niet in 
de rij. Veel mensen bedanken bij voorbaat voor de eer, omdat ze denken dat ze niet 
voldoende gekwalificeerd zijn. Een cursus leidinggeven of organiseren kan veel 
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schroom weg nemen. Het werven van cursisten is een effectieve methode om het 
bestand aan kader op tijd aan te vullen.  

 
 
9. Werven van vrijwilligers 
Het ontstaan van een vacature is veelal als eerste bekend bij een van de diverse commissies 
binnen de vereniging. De procedure voor het opvullen van een vacature is als volgt: 
 

 De betreffende commissie is zelf verantwoordelijk voor het werven van nieuwe 
vrijwilligers. Mogelijk heeft de commissie een geschikte kandidaat in beeld voor het 
opvullen van de vacature. De commissie is vrij om met een kandidaat in gesprek te 
treden en afspraken te maken met de kandidaat. Indien de commissie dit wenst wordt 
zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. Bij voldoende 
draagvlak wordt de vacature opgevuld. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd 
wie de vacature heeft opgevuld. 

 

 Heeft de betreffende commissie meerdere kandidaten in beeld, dan ontvangt de 
vrijwilligerscoördinator een opgaaf van de kandidaten en voert indien gewenst overleg 
met de commissie. De commissie is vrij om met de kandidaten in gesprek te treden 
en afspraken te maken met een of meerdere kandidaten. Indien de commissie dit 
wenst wordt zij tijdens het gesprek bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. Bij 
voldoende draagvlak wordt de vacature opgevuld. De vrijwilligerscoördinator wordt 
geïnformeerd wie de vacature heeft opgevuld. 

 

 Heeft de betreffende commissie na diverse inspanningen geen kandidaat in beeld, 
dan wordt de vrijwilligerscoördinator hiervan op de hoogte gebracht. De 
vrijwilligerscoördinator zal mogelijke kandidaten benaderen. Hierbij maakt de 
vrijwilligerscoördinator gebruik van de database of wordt de vacature geplaatst op de 
website en/of in de nieuwsbrief of op de beamer. Het hoofdbestuur wordt 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de vacature. Indien hieruit 
kandidaten naar voren komen vindt overleg plaats met de commissie. De commissie 
is vrij om met de kandidaten in gesprek te treden en afspraken te maken met een of 
meerdere kandidaten. Indien de commissie dit wenst wordt zij tijdens het gesprek 
bijgestaan door de vrijwilligerscoördinator. Bij voldoende draagvlak wordt de vacature 
opgevuld. De vrijwilligerscoördinator wordt geïnformeerd wie de vacature heeft 
opgevuld. 

 

 Betreft de vacature een essentiële functie binnen de vereniging, dan vindt altijd 
overleg plaats met het hoofdbestuur. 

 
 
Een andere manier voor het werven van vrijwilligers is: 
 

 het uitgeven van een enquête, waarin leden worden verzocht kwaliteiten, interesses 
en eventuele studies kenbaar te maken. 
 

  mensen persoonlijk aanspreken. 
 
Op “Hé, we hoorden dat jij goed bent met …, zou je ons daarmee willen helpen?” 

wordt positiever gereageerd dan “Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, zou je wat willen 

doen?”. 

Een zeer effectieve manier om vrijwilligers te vinden is door mensen persoonlijk aan 

te spreken. Veel mensen geven aan dat zij geen vrijwilligerswerk doen omdat zij er 
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niet persoonlijk voor gevraagd worden. Het streelt nu eenmaal om ergens voor 

gevraagd te worden.  

Hoe kun je het beste iemand persoonlijk benaderen: 

-    Motiveer waarom diegene gevraagd wordt (interesses, kwaliteiten,……) 

- Geef een beeld van de functie. De aantrekkelijke kanten, wat het op levert, maar ook 

de minder leuke kanten. 

- Laat iemand als proef meedraaien om te kijken of het bevalt. 

- Niet iemand voor het blok zetten. Geef bedenktijd en spreek af om er later op terug te 

komen. 

- Zijn er geen geschikte kandidaten die je kunt aanspreken, vraag dan anderen of zij 

iemand kennen die voldoet aan het profiel. 

Ken zoveel mogelijk de kwaliteiten, interesses of studies / beroepen van je leden. Hierdoor 

kun je leden specifiek benaderen. Niet alleen voor vaste functies, maar ook voor eenmalige 

doeleinden.  

Hoe kom je meer te weten over kwaliteiten, interesses en studies van leden? 

- Vast onderdeel maken van inschrijfformulier. 

- Persoonlijk contact met de leden. 

- Verspreiden van enquêtes om de beschikbaarheid, achtergrond en belangstelling voor 

vrijwilligerswerk onder de leden te peilen.  

 

Jongeren:  
Jongeren zo jong mogelijk bij de vereniging betrekken versterkt de binding met de club en 
binding met club is een grotere bereidheid tot vrijwilligerswerk. Hoe kun je jongeren bij de 
vereniging betrekken?  
- maatschappelijke stages 

-   een eigen gedeelte op de website voor en door jongeren  
-   eens in de twee jaar een scheidsrechterscursus organiseren voor de c junioren   

(structureel) 
-  oudere  jeugdspelers wedstrijden laten fluiten bij de pupillen 
-  oudere jeugdspelers betrekken bij de begeleiding/trainingen van de jongste jeugdteams. 
 
Een goede begeleiding van deze groep vrijwilligers is erg belangrijk.  
 
 
Oudere jongeren: 
De spelers van de seniorenteams kunnen de bardiensten verzorgen op dinsdag, woensdag 
en donderdagavond. Een goede begeleiding, uitleg en het wijzen op discipline en 
verantwoordelijkheid is hierbij belangrijk. 
 

 

 

10.  Mogelijkheden om stage te lopen binnen de vereniging:  
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Probeer duidelijk te maken wat de mogelijkheden binnen Seroos zijn. Als algemeen bekend 

is dat er bij de voetbalvereniging Serooskerke de mogelijkheid is om (maatschappelijke / 

Cios) stage te lopen is men eerder geneigd om voor een stage bij de vereniging te komen.  

Hoe maak je duidelijk dat er mogelijkheden zijn? 

 Aandacht geven in de infogids, in de nieuwsbrief of op de website welke 

mogelijkheden er zijn om stage te lopen bij Seroos. 

 Vast gedeelte op website waar te lezen valt wat voor stages er gedaan zijn/mogelijk 

gedaan kunnen worden en waarin beschreven kan worden hoe de stages verlopen. 

  Informatieavond voor spelers “Hoe studiepunten te verdienen met je hobby”.  

 Leiders informeren over de mogelijkheden. Zij zijn zelf vrijwilliger en weten dat 

vrijwilligers belangrijk zijn. Ze kennen de kwaliteiten, interesses en studies van de 

spelers en kunnen een positief zetje in de richting van vrijwilligerswerk geven.  

 Daarnaast is het belangrijk goede contacten te onderhouden met de opleidingen. 

Voorafgaand aan ieder seizoen sturen we een brief  naar de scholen waarin word 

gewezen op de mogelijkheden om binnen de V.V. Serooskerke stage te lopen. Een 

goede begeleiding van de stagiaires is van essentieel belang.  

 

 

11. Deskundigheidsbevordering  

Wanneer (potentiële) vrijwilligers niet volledig aan de functiebeschrijving voldoen en dit kan 

worden opgelost door een opleiding zal de vereniging voor de eventuele kosten (cursus-, 

materiaal- en reiskosten) opdraaien. Dit betreft de functies “Trainer”, “Jeugdtrainer” en 

“Scheidsrechter”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


