Vrijwilligersreglement
1. Vanaf 16-jarige leeftijd dienen alle spelende leden van de voelbalvereniging V.V. Woudsend een
vrijwilligerstaak uit te voeren.
2. Tot en met de 15-jarige leeftijd heeft de ouder/verzorger de verplichting om de vrijwilligerstaak
uit te voeren.
3. Per gezin dient minimaal 1 vrijwilligerstaak te worden uitgevoerd. De taakplicht voor
ouders/verzorgers is gemaximaliseerd op 1 taakplicht per gezin, ongeacht het aantal jeugdleden
tot en met 15 jaar en ongeacht of de ouder/verzorger zelf ook spelend lid is. Jeugdleden vanaf 16
jaar hebben hun eigen taakplicht.
4. De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaak loopt per voetbalseizoen.
5. Spelende leden en ouders/verzorgers die een van de volgende functies uitvoeren zijn vrijgesteld
van de verplichte vrijwilligerstaak:
-

seniorentrainers
leiders seniorenteams
jeugdtrainers
leiders jeugdteams
scheidsrechters seniorenteams
scheidsrechters jeugdteams
leden hoofdbestuur
leden activiteitencommissie
leden sponsorcommissie
leden jeugdcommissie
vaste barvrijwilligers
vaste schoonmaakploeg
verzorgers/fysiotherapeuten
verkopers programmaboekje

6. Elk spelend lid/ouder/verzorger heeft de mogelijkheid om zelf een taak te kiezen. Inschrijving
vindt plaats via www.vvwoudsend.nl waarbij uit enkele taken gekozen kan worden. Er geldt
mogelijk een maximaal aantal aanmeldingen per taak. Indien een taak bezet is dient er voor een
andere vrije taak gekozen te worden.
7. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichtingen volgens het Huishoudelijk
Reglement. Nieuwe leden dienen zich bij aanmelden eveneens in te schrijven voor een
vrijwilligerstaak.
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8. Middels het inschrijfformulier voor de vrijwilligerstaak kan worden gekozen uit de volgende
taken:
-

Kantinedienst zaterdagmiddag
Kantineschoonmaak vrijdagochtend
Jeugdscheidsrechter
Spelbegeleider
Seniorenscheidsrechter
Terreinonderhoud
Scheidsrechter zaal ZWH pupillen toernooi (januari – februari)
Elftalleider
(Jeugd)Trainer
Grensrechter
Lid activiteitencommissie

9. Zodra een vrijwilligerstaak eenmaal is ingeroosterd, dan kan de vrijwilliger dit niet meer
afzeggen. De ingeroosterde vrijwilliger dient zelf voor vervanging te zorgen.
10. Ingeroosterde vrijwilligerstaken kunnen onderling geruild worden. De vrijwilligers dienen dit in
de betreffende WhatsApp groep te melden.
11. Spelende leden en ouders/verzorgers kunnen hun vrijwilligerstaak afkopen voor € 50,00 per
seizoen. De opbrengt van de afkoopsommen zal zo nodig besteed worden aan het inzetten van
betaalde krachten.
12. Spelende leden en ouders/verzorgers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling
aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan het hoofdbestuur
kenbaar maken. Het hoofdbestuur is bevoegd hier een besluit in te nemen.
13. Voor alle zaken waarin dit vrijwilligersreglement niet voorziet beslist het hoofdbestuur.
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