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Vrijwilligersbeleid VV Moordrecht

Sinds 1920

Op 3 december 2012 is door de Algemene Ledenvergadering de invoering van het vrijwilligersbeleid van VV
Moordrecht geaccordeerd. Deze invoering heeft op 01 januari 2013 plaats gevonden.
Wat houdt dit beleid voor onze leden in?
Doelstelling
Stimuleren om leden en of ouders verzorgers vrijwilligerstaken te laten doen zodat de wedstrijden, trainingen
en andere activiteiten probleemloos kunnen plaats vinden.
Uitvoering vindt plaats via een vrijwilligersbijdrage commissie.
Doelgroep
Alle spelende leden met leeftijd van 16 jaar en ouder aan het begin van het betreffende seizoen.
Ouders en of verzorgers van leden jonger dan 16 jaar worden geacht in de plaats van deze kinderen de taken
op zich nemen. Een kind jonger dan 16 jaar mag echter bij geschiktheid ook een taak op zich nemen.

Met elkaar & voor elkaar!

Vrijstellingen






Ere leden
Leden ouder dan 65 jaar
Niet spelende leden
Donateurs
Op persoonlijke gronden en na toestemming van Vrijwilligersbijdrage commissie

Taken
Worden door Vrijwilligersbijdrage commissie vastgesteld en zijn geldig voor het betreffende seizoen
Hoeveel uren bent u bezig met de uitvoering taken
Minimale inzet per gezin is vastgesteld op 16 uur.
Indien u niet in staat bent om taken uit te voeren dan kunt u kiezen voor een solidariteitsbijdrage van € 80,00
per seizoen.
Voorkomende taken zijn o.a.:
Bezetten commissiekamer en ontvangst teams









Een belangrijke taak die het beginpunt is van een vlekkeloze wedstrijd te kunnen spelen. Teams
melden zich bij binnenkomst in de commissiekamer.
U verzorgt de ontvangst via een woord van welkom en deelt de leiders mee in welke kleedkamer hun
team is ingedeeld en op welk veld gespeeld zal worden.
U overhandigd een formulier dat onze regels en wensen vermeld.
Verder verzorgt u de limonade in de rust.
Assisteert de zo nodig scheidsrechter met de afhandeling van het wedstrijdformulier.
U assisteert bij het eenvoudige EHBO werk zoals pleisters etc.
In de middag verricht u de nazorg voor de kleedkamers en zorgt ervoor dat de deuren op slot gaan.
Kortom u bent het visitekaartje van VV Moordrecht en bent aanspreekpunt voor leiders, ouders en
spelers voor basale problemen en gebeurtenissen.

Fluiten van wedstrijden
Zaterdags blijkt dat er vele ouders een heldere kijk hebben op de arbitrage bij de wedstrijden. Om deze
mensen de kans te geven zich te ontplooien roepen wij ze dringend op zich aan te melden als scheidsrechter
of assistent-scheidsrechter. Gaat u toch elke keer kijken naar de verrichtingen van uw kind, bekijk deze dan
van dichtbij door u aan te melden als scheids. Als scheidsrechter leidt U de wedstrijd in goede banen. U kent
de regels als geen ander en zorgt ervoor dat iedereen ze naleeft. Op het moment dat dit niet gebeurt, grijpt u
zelfverzekerd in. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. En kunnen spelers en toeschouwers zich
concentreren op waar het allemaal om draait: lekker voetballen.
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Dit zijn een aantal aandachtpunten die bij deze taak horen. Uiteraard zijn de regels bij de jongste jeugd wat
minder strak dan bij oudere jeugd. U wordt echter vanuit de club begeleid om de ontwikkeling naar een
volwaardig scheidsrechter te kunnen volbrengen.
Assistent scheidsrechter
Een assistent scheidsrechter heeft tot taak om samen met de scheidsrechter een wedstrijd in goede banen te
leiden. Net als bij de taak van scheidsrechter kunt u begeleid worden vanuit de vereniging om deze taak naar
behoren te kunnen uitvoeren.
Bar en of keukendienst
Ben je enthousiast, klantvriendelijk, representatief en vind je het een uitdaging om mensen snel en vakkundig
van een consumptie te voorzien en vindt u het geen probleem om bijvoorbeeld de lege glazen op te ruimen,
dan is de bar en of de keuken een uitdaging voor u. De bardiensten kunt u verrichten in blokken van 5 uur op
zaterdag en zondag. U wordt begeleid door een ervaren barmedewerker.
Schoonmaak
Wekelijks wordt schoonmaakwerk verricht. Heeft u door weeks een aantal uren over? Meldt u aan bij de
schoonmaakploeg.
Op maandag morgen wordt van 8:00 tot 11:30 uur de kantine schoongemaakt t.w. de toiletten, bar, keuken,
commissiekamer, bestuurskamer. Het buitenterrein wordt dan ook op geruimd. Maandagavond krijgen de
kleedkamers van 18:00 tot 20:00 uur een schoonmaakbeurt. De wekelijks aanwezige dames kunnen zeker nog
handjes gebruiken.
Onderhoud
Onder leiding van ervaren vakmensen, kunt u zich opgeven om hulp te bieden bij klussen aan ons clubgebouw
Toernooicommissie
VV Moordrecht organiseert ieder jaar voor de jongste jeugd een toernooi. Voor deze organisatie en met name
op de toernooidagen missen wij vrijwilligers bij voorkomende toernooitaken die willen helpen. Voor deze
organisatorische taak zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Pupillennacht
Jaarlijks het festijn voor de E en F jeugd. Daar kijken de kinderen naar uit. Uiteraard zijn daar mensen voor
nodig die volgens een vast concept de Pupillennacht laten draaien. Ook voor deze uitdaging worden mensen
gezocht die willen helpen in de organisatie. Aantal in te vullen plekken zijn beperkt.
Sinterklaasfeest
Voor het Sinterklaasfeest kunnen vooral moeders zich opgeven om te helpen bij zowel de organisatie of de
uitvoering van de middag. Aantal in te vullen plekken is beperkt.
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Schoolvoetbal
In de maand maart wordt op het terrein van VV Moordrecht onder de vlag van de KNVB het schoolvoetbal
georganiseerd. Voor de woensdagmiddagen kunnen ouders namens onze club hulp bieden voor het laten
slagen van het schoolvoetbal. Aantal in te vullen plekken beperkt.
Zie ook voor de meest actuele vacatures onze website https://www.vvmoordrecht.nl/over-de-club/vacatures/

Accordering en vaststelling vrijwilligersbeleid.
Besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering 3 december 2012:
Notulen van de 93e jaarvergadering van de voetbalvereniging Moordrecht, gehouden op maandag 3
december 2012.

Aanpassing op het vrijwilligersbeleid tijdens de Algemene Ledenvergadering 12 december 2016:
Notulen van de 97e jaarvergadering van de voetbalvereniging Moordrecht, gehouden op maandag 12
december 2016.
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