
 

Vrijwilligersbeleid AVV America 

AVV America is een warme club waar iedereen kan en mag komen sporten. Iedereen weet 
dat sporten in teamverband vooral ‘samenwerken’ is. Dat geldt niet alleen op het veld, maar 
ook daarbuiten. Samen werken, samen de vereniging opbouwen, samen succesvol zijn.  

AVV is een voetbalvereniging die bestaat dankzij vrijwilligers. Door allemaal ons steentje bij te 
dragen, kunnen we ervoor zorgen dat de club draaiende blijft. Trainingen worden verzorgd, 
wedstrijden kunnen plaatsvinden en de velden en het sportpark liggen er goed en verzorgd bij. 
Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is belangrijk voor de continuïteit binnen de vereniging en 
de betrokkenheid van de leden. 

In de zomer van 2020 heeft het bestuur van AVV aangekondigd dat AVV met een nieuw 
vrijwilligersbeleid wil gaan starten. Bij de Algemene Leden Vergadering van 4 oktober 2021 
bleek dat de club te maken heeft met een groot tekort aan vrijwilligers. Om dit tekort op te 
vangen en daarmee de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen, wordt er met 
ingang van 2022 gestart met een nieuw vrijwilligersbeleid. In dit stuk wordt verder toegelicht 
wat dit beleid omvat. 

Bepalingen 

Als je lid wordt, heb je recht om te trainen en wedstrijden te spelen. Het is tevens een plicht 
om bij te dragen aan de organisatie van AVV. De leden van AVV geven invulling aan deze 
plicht door een vrijwilligerstaak uit te voeren. Ieder actief lid vanaf 17 jaar wordt verplicht om 
jaarlijks ten minste één vrijwilligerstaak uit te voeren. Door te werken met vrijwilligers, kunnen 
we als club de kosten laag houden. Dit heeft een positief effect op de hoogte van de contributie 
en kunnen middelen ingezet worden voor onder andere onderhoud van de (vernieuwde) 
accommodatie. 

• Het beleid geld voor alle actieve leden die vallen onder de senioren en jeugd O19.  

• Steunende leden zijn niet verplicht om een vrijwilligerstaak uit te voeren, maar worden 
wel opgeroepen zich aan te melden indien zij graag een steentje bijdragen.  

• Hetzelfde geldt voor de ouders van de jeugd, we roepen ze op zich aan te melden en 
zo betrokken te zijn bij de club. 

• Er zijn verschillende soorten vrijwilligerstaken bij AVV, die roulerend door verschillende 
leden worden ingevuld. Dit zijn taken als kantinediensten, wedstrijden leiden 
(scheidsrechter) en onderhoud van het sportpark. Een uitgebreide lijst van taken wordt 
bijgevoegd. Het gaat om de jaarlijks terugkerende taken.  

• Taken met een incidenteel karakter (bijv. bijdrage aan verbouwing) worden niet 
voorafgaand ingeroosterd en vallen buiten deze regeling. Leden worden opgeroepen 
om zo veel mogelijk hun steentje bij te dragen bij deze incidentele taken.  

• Leden met een vrijwilligersfunctie (een structurele functie of taak met een permanent 
karakter zoals, bestuursleden, trainers en leiders) worden uitgesloten van de 
verplichting om een vrijwilligerstaak uit te voeren. 

• Voor commissiehoofden en -leden geldt dat zij – net als steunende- leden worden 
gevraagd om zich aan te melden. 

• Inzet rondom het team valt niet onder de vrijwilligerstaken, tenzij het een 
vrijwilligersfunctie (trainer of leider) betreft. Zaken als vervoer naar wedstrijden, wassen 
van de wedstrijdtenues en incidenteel assisteren van de trainer/leider valt hier niet 
onder. 

• Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichtingen voorkomend uit 
het vrijwilligersbeleid. Tevens zal er geïnformeerd worden naar de voorkeuren.  



 

 

Werkwijze 

De vrijwilligerscommissie van AVV stuurt de leden voor aanvang van elke seizoenshelft een 
schema toe, waarin leden zijn toegewezen aan betreffende vrijwilligersdiensten voor de 
seizoenshelft. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren die de 
leden eerder hebben doorgegeven. 

• Indien leden verhinderd zijn op het ingedeelde moment, kunnen ze tot twee weken na 
bekendmaken van het schema contact opnemen met de vrijwilligerscommissie. De 
vrijwilligerscommissie plant de vrijwilliger dan op een ander moment in. 

• Na het verstrijken van de periode van twee weken, is het lid zelf verantwoordelijk om 
te zorgen voor een vervanger van zijn/haar dienst. Indien er geruild wordt, zijn leden er 
zelf voor verantwoordelijk dit te melden bij de vrijwilligerscommissie 
(vrijwilligers@avvamerica.nl). Op deze manier is voorafgaand aan elke dienst duidelijk 
door wie deze gedraaid zal worden en blijft de administratie kloppend. 

• Leden dienen 5 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. 

• Gedurende de vrijwilligerstaak is het niet toegestaan om alcohol te nuttigen. 

• Indien een vrijwilligersdienst komt te vervallen vanwege bijv. afgelasting van een of 
meerdere wedstrijden, dan communiceert de vrijwilligerscommissie dit met de 
ingeroosterde personen. 

• Bij ziekte probeert het lid zelf een vervanger te zoeken, daarnaast dient het lid zo snel 
mogelijk telefonisch een lid van de vrijwilligerscommissie te informeren. 

• De vrijwilligerscommissie houdt een administratie bij met hoe vaak en wat elk lid aan 
taken voldaan heeft.  

• De vrijwilligerscommissie stuurt een dag voor aanvang van de dienst een 
herinneringsmail/app. 
 

 

Financiën 

Vrijwilligers van AVV America worden niet betaald voor hun vrijwilligerswerkzaamheden, 

uitzonderingen voor bepaalde “vrijwilligers” functies daargelaten.  

Het is sporadisch mogelijk dat vrijwilligers onkosten moeten maken om hun vrijwilligerstaak 

uit te kunnen voeren. In het belang van de financiële positie van de club dient hier zo 

terughoudend mogelijk mee omgegaan worden.  

Indien er toch kosten gemaakt moeten worden dan dient dit op voorhand met een bestuurslid 

overlegd te worden. Naderhand dient de vrijwilliger een declaratieformulier in te dienen bij 

de penningmeester. 

 

 

https://avvamerica.nl/files/informatie/documentatie/intern_avv/Declaratieformulier_AVVAmerica.pdf

