
VRIJWILLIGERSBELEID 
 

 
 
 
 
Volleybalvereniging Revoc/VCB is naast een vereniging met leden ook een vrijwilligersorganisatie. Zij 
zijn op vele fronten actief: in bestuur, ledenadministratie, commissies, scheidsrechters, 
trainer/coach/begeleider van teams, etc. 
 
Wat en wie is nu een vrijwilliger binnen Revoc/VCB? 
Een vrijwilliger is een lid (of bijvoorbeeld een ouder van een jeugdlid), die organiserende en/of 
uitvoerende taken uitvoert binnen de organisatie. De vrijwilliger is in het organogram opgenomen en 
staat tevens op de vrijwilligerslijst vermeld. Vrijwilligers zijn bestuursleden, ledenadministratie, 
commissieleden, scheidsrechters en trainer/coach/begeleider van teams, enz. 
 
Taken die binnen Revoc/VCB niet als vrijwilligerstaak worden gezien: 

 Tellen en vlaggen bij wedstrijden; 
 Scheidsrechter CMV en C-jeugd; 
 Vervoer van leden naar wedstrijden; 
 Kerstactie 
 Sinterklaas 
 Verdere éénmalige activiteiten (die niet structureel meerdere keren per jaar voorkomen). 

 
Uitgangspunten voor het vrijwilligersbeleid 

 Vrijwilligerswerk gebeurt op vrijwillige basis, maar is geen vrijblijvend werk. Gemaakte 
afspraken over taken worden dan ook nagekomen. 

 Vrijwilligers zijn bereid op basis van wederzijds respect in de vereniging met anderen samen 
te werken. 

 Het bestuur creëert zodanige randvoorwaarden dat vrijwilligers hun werk goed kunnen 
uitvoeren. 

 Vrijwilligers ontvangen geen geld voor hun werkzaamheden voor de vereniging, wel kunnen 
gemaakte onkosten worden vergoed of een vrijwilligersvergoeding worden toegekend. Zie 
daartoe hetgeen is vermeld onder “Onkostenvergoedingen” en “Vrijwilligersvergoedingen”. 
Vrijwilligers zijn tijdens hun verenigingswerkzaamheden verzekerd.  

 Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld zich te scholen. 
 Resultaten van de werkzaamheden van vrijwilligers voor de vereniging, waarbij sprake is van 

intellectueel eigendom, zijn in principe eigendom van de vereniging, tenzij anders wordt 
overeengekomen. 

 
Aanname vrijwilligers 
Een belangrijk kenmerk van het vrijwilligerswerk bij Revoc/VCB is dat door het bestuur veel waarde 
wordt geschonken aan het zelfstandig werken door vrijwilligers. Van onze vrijwilligers wordt verwacht 
dat zij, uiteraard binnen de kaders die het bestuur heeft vastgesteld, op hun eigen terrein nieuwe 
initiatieven nemen. De diverse commissies die in de vereniging actief zijn, kunnen dan ook, binnen de 
vastgestelde beleidskaders, zelfstandig werken. Dat geldt ook voor de werving en aanname van 
nieuwe vrijwilligers voor de eigen commissies. Elke commissie werft en selecteert de eigen nieuwe 
vrijwilligers.  
Een uitzondering hierop vormt de vrijwilliger die een bestuursfunctie bekleed (zie voorwaarden die 
hiervoor zijn vastgelegd in de statuten) en de ledenadministratie. 
Onderstaande vrijwilligers- en onkostenvergoedingen worden jaarlijks voor aanvang van het seizoen in 
het declaratiebeleid vastgesteld en aan de vrijwilligers bekend gemaakt. Hier worden budgetten voor 
vrijgemaakt. 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
Vrijwilligers ontvangen in principe geen geld voor de uitvoering van hun vrijwilligerstaken. In 
bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken en besluiten om bepaalde vrijwilligers een 
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vrijwilligersvergoeding te geven. De maximale fiscaal onbelaste vergoeding bedraagt 1500 euro per 
jaar. Deze vergoeding kan worden gegeven zonder dat de vrijwilliger kwitanties en rekeningen moet 
overleggen. 
 
Onkostenvergoedingen 
Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld werkelijk gemaakte onkosten te declareren (bijv. extra 
telefoonkosten, reiskosten, vergaderkosten e.d.) Dat kan door het overleggen van rekeningen en 
kwitanties.   
 
Noodzakelijke reiskosten buiten de gemeente Beesel kunnen worden vergoed op basis van de tarieven 
van het openbaar vervoer. In bijzondere gevallen kan een kilometervergoeding gegeven worden. Deze 
vergoeding is gelijk aan de fiscaal onbelaste kilometervergoeding.  
 
Verzekeringen 
Vrijwilligers zijn gedurende hun werkzaamheden voor de vereniging WA verzekerd. Ook zijn zij 
verzekerd tegen ongevallen. Voor de goede orde zij vermeld dat het hier om aanvullende 
verzekeringen gaat: eerder afgesloten privéverzekeringen gaan dus voor. 
 
Attenties 

 Vrijwilligers die zich gedurende een langere tijd (jubileum bij 12½ , 25, 40 of 50 jaar) voor de 
vereniging hebben ingezet komen bij het behalen van het jubileumjaar of vertrek in 
aanmerking voor een blijk van waardering. Het bestuur bepaalt de aard van de attentie. 

 Het bestuur zal aan bijzondere privéaangelegenheden van vrijwilligers (uiteraard voor zover 
men daarvan op de hoogte is gebracht) aandacht schenken, zoals o.a. huwelijk, geboorte en 
overlijden van een (oud) Revoc/VCB lid en/of gezinslid. Dit zijn echtgenoot/echtgenote en 
kinderen. 

 
 
Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering te Reuver op 17 maart 2010. 
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