VRIJWILLIGERSBELEID V.V. G.O.E.S. 2020-2021
V.V. G.O.E.S. is een kleine, actieve vereniging, er is altijd wel wat te doen. Vrijwilligers
zijn voor V.V. G.O.E.S. dan ook belangrijk en de motor van de vereniging. V.V. G.O.E.S.
vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en
hebben daar zelf baat bij. Zonder alle bestuurders, commissieleden, scheidsrechters,
trainers, begeleiders, onderhoudsmedewerkers, coördinatoren, barmensen,
stewards, kledingbeheerders en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld en
andere activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit vrijwilligersbeleid geeft handen en voeten aan
de manier waarop invulling aan alle vrijwilligersactiviteiten wordt gegeven, hoe we met onze
vrijwilligers omgaan en wat we van onze leden verwachten bij de uitvoering van vrijwilligerstaken.
1. V.V. G.O.E.S. doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het
functioneren van de vereniging.
2. V.V. G.O.E.S. kent 2 soorten vrijwilligerswerk:
Vrijwilligerstaak: Leden of ouders/verzorgers van spelende leden die een vrijwilligerstaak
uitvoeren gerelateerd aan het lidmaatschap van V.V. G.O.E.S.
Structureel Vrijwilligerswerk: Leden, ouders, vrijwilligers die een structurele
vrijwilligersfunctie vervullen gedurende 1 of meerdere seizoenen (denk hierbij aan
kantine werkzaamheden, leeftijdscoördinator, webteam medewerker, bestuurslid, coördinator
jeugdactiviteiten, trainers, leiders en scheidsrechters)
3. Behoudens enkele uitzonderingen wordt door V.V. G.O.E.S. geen geldelijke vergoeding
gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
4. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels
bij V.V. G.O.E.S.. Een vrijwilliger die binnen V.V. G.O.E.S. werkzaamheden verricht draagt
voor die werkzaamheden de verantwoordelijkheid.
5. V.V. G.O.E.S. stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld trainer- en
scheidsrechteropleidingen, AED en dergelijke.
6. Ouders van jeugdleden uit O13 t/m O7 worden ingepland voor kantinediensten volgens vooraf
opgesteld schema. Dit schema wordt via de trainers aan de teams kenbaar gemaakt.
7. Voor iedere vrijwilliger die structureel vrijwilligerswerk doet en die direct met jeugd werkt en/of
met geldmiddelen werkt binnen de vereniging wordt de VOG aangevraagd, deze is verplicht en is
gratis voor de vrijwilliger. Daarnaast is er een kennismakingsgesprek en de vrijwilliger dient de
gedragsregels te ondertekenen.
Leden/ouders van leden die een vrijwilligerstaak uitvoeren gerelateerd aan het lidmaatschap
van V.V. G.O.E.S. (de 5-uurs taak), hoeven geen VOG te overleggen

8. Jaarlijks wordt voorafgaand aan het nieuwe seizoen een inventarisatie ronde
gehouden onder alle leden en ouders/verzorgers, waarbij zij verplicht zijn aan te geven
bij welk onderdeel binnen de vereniging zij de vrijwilligerstaak het betreffende seizoen
willen vervullen. Leden of ouders/verzorgers die de inventarisatie niet invullen worden
opnieuw benaderd. Zo spoedig mogelijk na de inventarisatie ontvangt ieder een
bevestiging. In overleg met de betreffende commissie wordt de vrijwilligerstaak
ingepland.
9. Het moet leuk zijn om bij V.V. G.O.E.S. een vrijwilligerstaak te doen of om een functie
uit te voeren. V.V. G.O.E.S. zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen.
10. Dit vrijwilligersbeleid is voor het seizoen 2020-2021 van kracht en wordt jaarlijks geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld. Vooralsnog wordt er in het seizoen 2020-2021 geen afkoopregeling of
vrijwilligersvergoeding ingevoerd.

