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Voorwoord
HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste vrijwilligers. Er is ook
een tekort aan scheidsrechters. De vrijwilligers die er zijn, zijn vaak belast met zware taken; bij gebrek
aan nieuwe vrijwilligers worden openstaande vacatures vaak door de huidige vrijwilligers ingevuld.
Hierdoor is er overbelasting en uitval van vrijwilligers. Door dit tekort kan de vereniging steeds minder
goed functioneren en is het van levensbelang voor HCV`90 om hier aandacht aan te besteden!
Om dit tekort op te lossen en het vrijwilligerswerk leuk en interessant te houden, is dit
vrijwilligersbeleidsplan opgesteld. Het vrijwilligersbeleidsplan komt de huidige en nieuwe vrijwilligers
tegemoet; er zijn duidelijke afspraken gemaakt en regels vastgelegd hoe HCV`90 om wil gaan met
haar vrijwilligers. Het biedt zowel de vrijwilligers als de vereniging structuur en houvast. De vrijwilligers
‘dragen’ ten slotte de vereniging en vormen een belangrijke groep!
Dit plan bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het vrijwilligersbeleid en omvat alle afspraken
omtrent vrijwilligers in het algemeen. Dit beleidsstuk geldt echter niet voor de functie scheidsrechter.
Voor de functie scheidsrechter is een apart beleid opgesteld; het scheidsrechters beleidsplan.

1. Aanleiding, missie en visie
1.1 Aanleiding
Een viertal zaken vormt de aanleiding voor het opstellen van dit plan:
 Tekort aan enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers.
 Tekort aan scheidsrechters.
 HCV’90 is van mening dat ieder lid zijn ‘vrijwillige’ steentje behoort bij te dragen.
 Het bestuur is van mening dat er een verbeterpunt ligt in het punt “het behouden van
vrijwilligers”
Het vinden van vrijwilligers kost steeds meer moeite. Ditzelfde geldt voor de aanwas van
scheidsrechters. De jonge leden ‘durven’ geen wedstrijden te fluiten en de belasting van de huidige
scheidsrechters wordt hierdoor groter.
HCV`90 is daarnaast van mening dat leden méér dan alleen contributie moeten bijdragen aan het
voortbestaan van de vereniging. Elk lid behoort zijn ‘vrijwillige’ steentje bij te dragen. Vele handen
maken licht en (blijvend) leuk werk!
Doordat HCV’90 als vereniging samen in 1 gebouw is gegaan met de voetbal en honk- en softbal, is
het zoeken naar ons eigen clubgevoel.
Het betrekken van de leden bij vrijwilligerswerk binnen de vereniging zal moeten bijdragen aan de
verhoging van het clubgevoel. Daarbij is verjonging ook heel belangrijk, hoe kunnen we de jongeren
binnen onze vereniging actief gaan betrekken bij een vorm van vrijwilligerswerk.

1.2 Missie
Het betrekken en behouden van alle leden en ouders van leden bij de vrijwillige taken binnen de 1.3
Visie

1.3 Visie
HCV`90 wil graag alle A/B (en waar mogelijk al C-jeugd ) speelsters, senioren en ouders van
jeugdleden betrekken bij het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Het vrijwillige karakter moet zoveel
mogelijk behouden worden. De enige verplichting die HCV`90 haar leden dan ook stelt is het maken
van een keuze voor vrijwilligerswerk, onder het motto: ‘HCV`90 kiest voor vrijwilligerswerk!’.
Leden en ouders van jeugdleden worden jaarlijks rond mei/juni persoonlijk benaderd om een keuze te
maken welk vrijwilligerswerk zij het nieuwe seizoen gaan vervullen. Mogelijk dat iemand in het nieuwe
seizoen iets voor een andere commissie wil doen.
Door de leden daarna op de juiste plek te plaatsen wordt het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk leuk en
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interessant gehouden. De leden zullen inzien dat het bijdragen aan het voortbestaan van de
vereniging niet alleen noodzakelijk is, maar ook leuk! Natuurlijk zijn wij ook blij met alle andere hulp
van niet spelende leden. Alle hulp is meer dan welkom!

1.4 Doelstelling
In januari 2016 zijn er meer leden actief betrokken bij het vrijwilligerswerk binnen de vereniging en is
het clubgevoel sterker dan in het begin van het seizoen in september 2015. (66)

1.5 Plan van Aanpak
1.5.1 Werving.









A,B (en C-jeugd) speelsters, seniorenleden en ouders van jeugdleden worden elk jaar in
mei/ juni benaderd voor het maken van een keuze voor vrijwilligerswerk voor het
aankomend seizoen.
Nieuwe speelsters en seniorenleden worden direct benaderd om een keuze voor
vrijwilligerswerk te maken, middels een inschrijfformulier. Ouders van nieuwe jeugdleden
wordt gevraagd een keuze te maken.
Taken die buiten het vrijwilligerswerk vallen zijn:
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor wassen van kleding en rijden naar wedstrijden.
Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van velddienst/zaaldienst.
Teams zijn zelf verantwoordelijk om de reserve shirts op te halen en terug te brengen bij
de kleding commissie.
Alle seniorenleden kunnen opgesteld worden om kantine dienst te lopen.

“Elk lid behoort zijn vrijwillige steentje bij te dragen.
Vele handen maken licht en leuk werk!”
1.5.2 Vrijwilligerscommissie


Een vrijwilligerscoördinator is eindverantwoordelijk voor het werven, plaatsen, coördineren
en registreren van vrijwilligers.

1.5.3 Andere commissies




Wanneer een vrijwilliger vertrekt is de commissie (waarvan de vrijwilliger lid was)
verantwoordelijk voor een goede overdracht van taken aan de nieuwe vrijwilliger.
Uitzondering hierbij is de trainer/coach. Een trainer/coach wordt zoveel mogelijk ingewerkt
door de trainers coördinator. Wanneer een commissie een vacature heeft of meer
vrijwilligers nodig heeft, kan de commissie dit aangeven bij de vrijwilligerscommissie.
Gezamenlijk dragen zij zorg voor de invulling van de vacature.
Elke commissie heeft een voorzitter, die eindverantwoordelijk is voor de werkzaamheden
en deze coördineert de commissie. De voorzitter communiceert ook met de vrijwilligers
coördinator, het bestuur en de TC.
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1.6 Verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid
Het vrijwilligersbeleidsplan van HCV`90 is een verantwoordelijkheid van het bestuur.
De uitvoering van het vrijwilligersbeleidsplan is een verantwoordelijkheid van de
vrijwilligerscoördinatoren.

1.7 Regels voor vrijwilligers







HCV`90 hanteert de huisregels. De vrijwilligers dienen zich hieraan te houden en respectvol
met elkaar en de materialen om te gaan.
Vrijwilliger zijn is niet vrijblijvend. De vrijwilliger draagt zelf verantwoordelijkheid over zijn/haar
werkzaamheden. Bij absentie dient de vrijwilliger tijdig een vervanger te zoeken en zelf voor
een oplossing te zorgen.
De vrijwilliger kan gedurende het hele jaar om ondersteuning en begeleiding vragen bij
zijn/haar verantwoordelijke commissie dan wel de vrijwilligerscommissie. Hij/zij kan hier
terecht voor vragen en opmerkingen en bijvoorbeeld voor mogelijkheden tot verplaatsing.
HCV`90 vraagt van vrijwilligers die direct met kinderen werken een VOG. Deze wordt betaald
door de vereniging.

1.8 Communicatie
Alle commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Om een goede communicatie
tussen het bestuur en de verschillende commissies te waarborgen heeft ieder bestuurslid of lid van de
Technische Commissie een aantal commissies toegewezen gekregen. Deze communicatielijnen
worden hieronder weergegeven. De bestuursleden houden contact met de voorzitters van de
commissies.

Vrijwilliger

Communicatie met

Gezamenlijke commissies met
voetbal en softbal:
Frank Mulder

Kantine commissie

Ruud Bijl

Accommodatie commissie Voorzitter
Terugkoppeling naar TC via
Activiteiten commissie
Martine

Jetty Heinhuis

Voorzitter

Communicatie:
Aukje van Dam (aanspreekpunt)

Website

TC voorzitter

Aukje van Dam

Facebook

TC voorzitter

Vrijwilligersactie

Secretaris

Kleding com

Penningmeester/TC

Kleine acties

Penningmeester

Vrijwilligers:
Carola Arxhoek (aanspreekpunt)
Presentatie vereniging:
Eveline Huijg (aanspreekpunt)
Sponsoring:
Rebecca Barrientos
Grote Clubactie:
Jolanda van Huffel

TC Martine
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Rabofietsdag
Frank Mulder

Penningmeester

TC (leden):
TC voorzitter richting bestuur
Ondersteuning TC:
Erik Duijn
Anneke de Wit
Marielle Huijg

TC sportlink zaken

TC voorzitter

Wedstrijdsecretariaat/
TC voorzitter
communicatie bond
Ondersteunend voor opzet
TC voorzitter
trainingen.

Ondersteuning
kantinecommissie:
Joke Bijl

Kantine com

Via Frank naar bestuur

Ondersteuning Accommodatie
commissie:
Ronald Bijl

Via Ruud naar voorzitter

Schoolhandbal:
Karin Schavemaker (voorzitter)

TC Martine

Kampcommissie:
afstemming met bestuur via TC
Martine

Kim Vellema (voorzitter)
Toernooicommissie:
Elles Arxhoek (voorzitter)

Toernooicommissie

afstemming via TC en
onderstaande onderdelen

Scheidsrechter
coördinator

afstemming met TC voorzitter

Scheidsrechters:
Petra Veraart
Trainers:

TC

Coaches:

TC

Kantinediensten:
Frank Mulder (aanspreekpunt)

via kantinecommissie naar bestuur

Kienavond/loterij:
Petra Besseling (aanspreekpunt)

afstemming met Penningmeester

5

