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Vooraankondiging nieuw vrijwilligersbeleid 
 
Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering op 16 januari 2019 j.l. heeft het bestuur een nieuw 
vrijwilligersbeleid gepresenteerd. Dit beleid is na stemming door de vergadering aangenomen en wordt 
met ingang van volgend seizoen (2019-2020) ingevoerd. Via deze weg informeren wij u alvast over de 
inhoud van dit beleid. 
 
De kern van het nieuwe vrijwilligersbeleid is dat het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de 
vereniging verplicht wordt gesteld voor spelende leden vanaf 18 jaar en voor de ouders / verzorgers van 
de spelende leden onder de 18 jaar (met uitzondering van het G-Voetbal). De prikkel die aan deze 
verplichting wordt verbonden, is dat de spelende leden aan het begin van het seizoen een verplichte 
vrijwilligersbijdrage van € 75,00 in rekening zal worden gebracht. Deze bijdrage wordt aan het einde van 
het seizoen teruggestort als de vrijwilligerstaken (12 uur) zijn vervuld. Deze bijdrage geldt per 
voetbalseizoen (periode 1 juli tot en met 30 juni). 
 
Zodra er meerdere spelende leden onderdeel zijn van 1 gezin, blijft de vrijwilligersbijdrage € 75,00. Men 
dient dan wel 18 uur aan vrijwilligerstaken te besteden. 
 
Leden (vanaf 18) en ouders of verzorgers van jeugdleden die al vrijwilligerstaken verrichten, zullen ook 
aan de vrijwilligersbijdrage worden gehouden. Echter zullen deze vrijwilligers geen andere taken hoeven 
te vervullen om hun vrijwilligersbijdrage terug te verdienen.  

Voor aanvang van elk seizoen kunnen de spelende leden of de ouders/verzorgers van een spelend lid via 
een online platform aangeven wanneer zij welke taak willen invullen. Of dat zij zich vrijstellen van 
vrijwilligerstaken, en de € 75,- dus niet willen terugverdienen.  

Voor niet-actieve leden van SDO en begunstigers van SDO geldt geen verplichting tot het verrichten van 
vrijwilligerswerk. Uiteraard staat het elk niet actief lid en iedere betrokkene bij SDO vrij om zo veel 
mogelijk vrijwilligerswerk te doen als hij of zij denkt aan te kunnen. 
 
Vanzelfsprekend zijn er aan dit beleid regels verbonden. Wij zullen ervoor zorgen dat het volledige beleid 
en de werkwijze voor het einde van het huidige seizoen bij elk spelend lid of bij de ouders/verzorgers 
bekend is. 

Heeft u nu al vragen, of wilt u helpen om dit beleid tot een succes te maken? Stuur dan een e-mail naar 
vrijwilligers@sdobussum.nl 

Namens het bestuur, 

Daan de Bruin 

Voorzitter vrijwilligerszaken. 
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