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VRIJWILLIGERSBELEID 1 JANUARI 2020 
Op 17 juni 2011 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de R.K. Hulsterse Atletiek Vereniging 

aangegeven te streven naar het uitwerken van een vrijwilligersbeleid. Breed werd de behoefte 

gevoeld naar een meer inhoudelijk vrijwilligersbeleid en een concreet stappenplan voor het werven 

en behouden van vrijwilligers.  

Dit geformuleerde vrijwilligersbeleid 2011 is helaas nooit voldoende uitgewerkt. Wel biedt het meer 

dan voldoende aanknopingspunten om voort te gaan op de weg die toen geformuleerd is. Het 

hieronder geformuleerde beleid per 1 januari 2020 is dan ook een plan dat de basis vindt in 2011. 

De volgende onderwerpen worden uitgewerkt: 

1. Wat is het probleem? 
2. Knelpunten 
3. Het werven van vrijwilligers 
4. Het behouden van vrijwilligers 
5. De organisatie 

 
Voor dit beleidsstuk is gesproken met vertegenwoordigers van vrijwilligers van bar / beheer en 

wedstrijden. Dit stuk gaat dan ook vooral over zogenaamde “dagvrijwilligers”, niet voor structureel 

werkende vrijwilligers als bijvoorbeeld barcoördinator of bestuurslid. 

1. WAT IS HET PROBLEEM? 
Zonder vrijwilligers heeft RKHAV simpelweg geen bestaansrecht. Het aantal vrijwilligers in 
relatie tot de te vervullen taken staat op verschillende manieren onder druk: het 
vrijwilligersbestand rondom wedstrijden en jureren vergrijst snel en heeft behoefte aan 
jonge instroom. Rondom bar en beheer is het aantal vrijwilligers op het randje: ook hier is 
nieuwe instroom noodzakelijk. Het op te lossen probleem is dus het gevolg van een 
combinatie van aantallen en vergrijzing. Het invoeren van een goed vrijwilligersbeleid zal 
moeten leiden tot een betere structuur ten aanzien van het werven en behouden van 
vrijwilligers. 
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2. KNELPUNTEN 
a. Momenteel ontbreekt het aan een goede uitvoering van het vrijwilligersbeleid 2011 

waardoor een en ander te vrijblijvend is. 
b. Er is geen goede organisatie rondom het werven van vrijwilligers. De werving gebeurt  

adhoc en een actieve benadering van de leden vindt niet gestructureerd plaats. Vooral 
nieuwe leden en ouders van kinderen worden niet actief benaderd terwijl zij juist 
mogelijkerwijs een belangrijke bron van nieuwe vrijwilligers zijn. 

c. Er is geen goed zicht op de vaardigheden en capaciteiten van onze leden (inclusief 
ouders). Een gestructureerde vastlegging hiervan vindt niet plaats waardoor we kansen 
missen in de werving van vrijwilligers. 

 
Dit betekent dat met name een goede (organisatie)structuur voor de werving en het 
behoud van de noodzakelijke vrijwilligers ontbreekt. Zie hiervoor de volgende punten 3 
en 4. 

 
3. HET WERVEN VAN VRIJWILLIGERS 

Er is momenteel geen goed zicht op de capaciteiten en vaardigheden van de leden van de 
vereniging (inclusief ouders). Mogelijkheden tot verbetering: 
a. Dit najaar zal naar iedere bekende vrijwilliger en bij ieder (ouders van) lid een 

persoonlijke mail en/of brief gestuurd worden waarbij de volgende vragen – na uitleg van 
het nieuwe beleid per 1 januari 2020 - gesteld zullen worden: 
1. Weet u dat RKHAV een tekort aan vrijwilligers heeft? 
2. Welke vaardigheden en capaciteiten zijn kenmerkend voor u en zou u in willen zetten 

voor RKHAV? 
3. Zie Bijlage 1 – Wervingsformulier vrijwilliger 

b. Op basis van de dan aangeleverde gegevens kijkt het Bestuur of er in 2020 voldoende  
mogelijkheden zijn om de huidige tekorten op te kunnen vullen. Begin 2020 wordt de 
planning voor het hele jaar gemaakt. De vrijwilligerscoördinatoren benaderen op basis 
van behoefte (ouders van) leden en/of vrijwilligers.  
 
Voorlopig gaat het Bestuur uit van voldoende vrijwilligers maar wil – als het nodig is – 
een beroep doen op anderen (leden en ouders van leden). 
 
We verwachten dat iedereen positief meewerkt als je benaderd wordt om één of twee 
dagdelen ondersteuning te geven. Ook verwachten we dat je ook daadwerkelijk komt na 
een toezegging. Tijdens de vergadering van Bestuur,(ouders van) Leden en Vrijwilligers, 
te plannen in najaar 2020, zal één en ander geëvalueerd worden. 
 
Als dit in 2020 niet blijkt te werken denken we eraan om vanaf 2021 een “hardere” lijn te 
kiezen om de vereniging draaiende te houden. Denk hierbij aan clubs die bijvoorbeeld 
financiële sancties ingevoerd hebben om het vrijwilligerstekort op te heffen.  

 
4. HET BEHOUDEN VAN VRIJWILLIGERS 

a. De onder 3 genoemde mailing zal resulteren in een uptodate overzicht van aantallen 
vrijwilligers, hun bereidheid (incidenteel) vrijwillig mee te werken  en hun vaardigheden. 
Hiermee kunnen we gaan zoeken naar een match van persoon en gewenste  activiteit 
binnen RKHAV. De clubfeesten en andere blijken van waardering blijven bestaan. 

b. Twee keer per jaar zal een avond georganiseerd worden waarbij bestuur en vrijwilligers 
elkaar bijpraten. Eenmaal aan het eind van het seizoen en eenmaal aan het begin. De 
eerste avond is gepland op vrijdag 4 oktober 2019 om 19.30 uur in de kantine RKHAV. De 
tweede bijeenkomst is vrijdag 13 maart 2020 ook om 19.30 uur in kantine RKHAV>. 
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5. DE ORGANISATIE 
a. Structuur en verbetering vrijwilligersbeleid 

Er is meer behoefte aan structuur en verbetering van het vrijwilligersbeleid. Een 
bestuurslid  zal de rol van vrijwilligerscoördinator vervullen. Hij/Zij moet zorgen voor 
voldoende en opgeleid kader. Hij beheert daarvoor de “kaartenbak” van vrijwilligers met 
de hierbij horende kwaliteiten en werkzaamheden. Hij is aanspreekpunt voor dit 
onderdeel  maar zal nauw samenwerken met alle commissies en in het bijzonder met de  
barcoördinatoren en wedstrijdcoördinator. In alle gevallen blijft het bestuur echter 
uiteindelijk verantwoordelijk en neemt in dit kader de definitieve beslissingen. 
 

b. Indelen vrijwilligers {periode december – februari) 
Vrijwilligerscoördinator Ruud zorgt dat het actuele vrijwilligersbestand per discipline met 
de activiteitenkalender en de bezetting per evenement aan de deelcoördinatoren wordt 
gemaild. Er zijn vooralsnog aparte coördinatoren voor de bezetting bij wedstrijden en 
evenementen en voor de bezetting van de kantine. Mogelijk dat hier in de toekomst nog 
meer differentiatie in wordt aangebracht en bijvoorbeeld coördinatoren aan worden 
toegevoegd, zoals voor het onderhoud van het complex. 
Van groot belang is dat alle betrokkenen (bestuursleden en coördinatoren) wijzigingen,  
nieuwe of afgevallen data van voor vrijwilligers relevante evenementen mailen naar de 
vrijwilligerscoördinator. 
 
Overzicht kalenderjaar 
De deelcoördinatoren sturen aan het begin van het kalenderjaar aan de vrijwilligers een 
overzicht voor het hele kalenderjaar waarop staat aangegeven op welke datum en voor 
welke activiteit de vrijwilliger wordt geacht zijn bijdrage te Ieveren. lndien de 
voorgestelde datum niet schikt, of wanneer men extra dagen wil helpen, dan kan dit 
aangegeven worden aan de deelcoördinator, met daarbij één of meerdere data die de 
vrijwilliger wel schikt. 

 
Definitieve kalender 
Medio februari wordt de definitieve kalender door de vrijwilligerscoördinator 
doorgestuurd, samen met een overzicht van de e-mail adressen en telefoonnummers van 
de vrijwilligers die op deze kalender staan. Wanneer alsnog blijkt dat een datum niet 
schikt, dan dient de vrijwilliger zo mogelijk zelf voor vervanging te zorgen. Nadat de 
vervanging is geregeld, dient dit aan de coördinator te worden doorgegeven. 
 
Wie doet wat vanaf nu? 
Vanuit het Bestuur werkt de  vrijwilligerscoördinator nauw samen met de 
deelcoördinatoren voor de bar en en voor de wedstrijden. 
Te bereiken per mail:  
vrijwilligers@rkhav.nl 
barcoordinator@rkhav.nl 
wedstrijdcoordinator@rkhav.nl 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:vrijwilligers@rkhav.nl
mailto:barcoordinator@rkhav.nl
mailto:wedstrijdcoordinator@rkhav.nl
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Bijlage 1 
RKHAV ZOEKT UW HULP! 

Op 17 juni 2011 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van RKHAV besloten – gelet op de 
penibele situatie rondom het aantal vrijwilligers in combinatie met vergrijzing -  om leden en/of 
familieleden eventueel te verplichten een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Zonder deze inzet van u 
is het anno 2019 zeer waarschijnlijk dat de vereniging in de huidige vorm zal ophouden te bestaan.   
Het aantal uren dat we van u vragen zal beperkt zijn. Denk hierbij aan minimaal 2 dagdelen op 
jaarbasis. Zeer belangrijk is dat we op u kunnen rekenen als u uw inzet heeft beloofd. Wij gaan er 
overigens vooralsnog van uit dat ons vrijwilligersbestand – nog wel – de taken aankan. Echter, 
richting toekomst is dit zeer de vraag. 
Om inzicht te krijgen in wie wat kan en wie wat wil binnen onze vereniging vragen wij alle huidige 
bekende vrijwilligers,  leden en ouders / verzorgers van jeugdleden dit formulier in te vullen.  
De gegevens worden in een database geplaatst zodat RKHAV inzicht heeft in wie van de vrijwilligers, 
leden en ouders/verzorgers van jeugdleden voor welke activiteit(en) inzetbaar zijn. Vanzelfsprekend 
zijn de normen van de Europese Richtlijn “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van 
toepassing. Met uw handtekening geeft u aan op de hoogte te zijn van het door de Algemene Leden 
Vergadering d.d. 4 oktober 2019 vastgestelde vrijwilligersbeleid. 
 
Naam: 
 
Geboortedatum: 
 
E-Mailadres: 
 
Telefoon: 
 
In bezit EHBO? 
 
Relevante vaardigheden: 
 
 
 
 
Mijn interesse gaat uit naar ( 1 = eerste voorkeur, 2 = tweede enz.): 
 
Medewerker bij wedstrijden (opbouw, afbouw, ondersteuning) 
Jureren 
Bardienst 
Parcourswacht bij wedstrijden 
(Hulp)trainer 
Onderhoud baan en omgeving 
Schoonmaak kantine 
Klusgroep 
    

HANDTEKENING 
 
 
 
          
 

Mailen naar vrijwilligers@rkhav.nl 


