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Inleiding 
Met ingang van het seizoen 2021-2022 is een vrijwilligersbeleid ingevoerd. Het doel daarvan is 
dat alle leden van onze vereniging een functie of taak gaan vervullen, zodat we met z’n allen een 
organisatorisch goed lopende vereniging hebben. In mei heeft een evaluatie plaatsgevonden van het 
beleid en zijn verbeterpunten in de uitvoering voorgesteld. In het algemeen zijn de 
vrijwilligerscommissie (Esther Schimmel en Erwin Kooij) en het bestuur tevreden over de manier 
waarop het afgelopen, eerste seizoen, door alle leden is meegewerkt om het nieuwe beleid tot een 
succes te maken. Soms waren er onduidelijkheden in het beleid of bij de toepassing in de praktijk van 
het beleid en was de communicatie met elkaar niet optimaal. In deze notitie wordt verslag gedaan 
van de evaluatie en verbeterpunten ter bespreking in de ALV op 15 juni 2022.   

Evaluatie seizoen 2021-2022 
1. Vrijwillige bijdrage en boetesysteem 
Gedurende het seizoen is af en toe onduidelijkheid ontstaan wanneer er sprake is van een vrijwillige 
bijdrage en wanneer een boete aan de orde is. Ook is er verwarring geweest over wat van toepassing 
is als tellers en scheidsrechters op de avond van de competitiewedstrijd met elkaar ruilen of 
spontaan iemands taak overnemen. Hieronder enkele verduidelijkingen en verbeterpunten.  
 

1.1. Activiteit van tevoren ruilen of overnemen (dus niet pas op de avond van de wedstrijd).  
 
De vrijwillige bijdrage betaal je bijvoorbeeld als iemand een taak voor je verricht, zonder dat 
je met iemand van datum ruilt. Als je wel een taak ruilt met iemand, is een vrijwillige 
bijdrage niet nodig. Een eventuele vrijwillige bijdrage met elkaar uitwisselen doe je 
onderling, daar hoeft de vrijwilligerscommissie (en ook de penningmeester) niet bij 
betrokken te worden.  
 

1.2. Activiteit ruilen of overnemen, op de avond van de wedstrijd zelf: ‘noodsituatie’. 
 
Het is enkele keren voorgekomen dat er op de avond zelf flink moest worden 
geïmproviseerd met tellers en scheidsrechters, omdat bijvoorbeeld een teller of 
scheidsrechter niet kwam opdagen, of omdat een team niet compleet was en de 
aangewezen scheidsrechter of teller werd gevraagd om mee te doen. Op zo’n moment is 
het niet handig om over een vrijwillige bijdrage of boete te discussiëren: het gaat er 
allereerst om dat de wedstrijd door kan gaan. In verreweg de meeste situaties zal er door de 
betrokkenen worden geïmproviseerd zonder dat daar geld tegenover hoeft te staan. Maar 
het kan toch gebeuren dat iemand besluit in te vallen, en het fair is dat de betrokkene een 
vergoeding ontvangt. Dit ter beoordeling door de vrijwilligerscommissie.  
 
Verbeterpunt: Indien een teller of scheidsrechter zonder bericht niet komt opdagen, krijgt 
hij/zij een boete na onderzoek door de vrijwilligerscommissie. De vrijwilligerscommissie 
vraagt de penningmeester om een nota te sturen aan de betreffende persoon. De 
vrijwilligerscommissie bepaalt tevens wie er in aanmerking komt voor een vergoeding voor 
zijn/haar spontane invalbeurt, zonder dat de spontane invaller daar zelf om moet vragen.  

 
1.3. De ontvangen boetebijdragen worden door de penningmeester van de vereniging apart 

geadministreerd. Daaruit worden uiteraard ook de uitkeringen voldaan. Na incassering van 
een boete wordt met ingang van het nieuwe seizoen 75% als vergoeding uitgekeerd, en 25% 
wordt in de kas van de club achtergehouden. De reden is dat de penningmeester zo snel 
mogelijk de begunstigde wil uitbetalen, terwijl het nog wel eens gebeurt dat de 
boetebetaling lang(er) op zich laat wachten. Door de opbouw van een reservepotje kan de 
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begunstigde zo snel mogelijk worden uitbetaald.  
 

2. Scheidsrechters en tellers (Shandrelica Dinzey is coördinator) 
2.1. Leden die al een functie hebben (TC, trainer of in een andere commissie) hoeven geen 

wedstrijden meer te fluiten of tellen. 
2.2. Rekening houden met de opgave van leden in de vrijwilligers-enquête op welke dagen in de 

week ze wel of niet kunnen fluiten en/of tellen. 
2.3. Opletten dat leden niet worden ingeroosterd om te tellen of te fluiten, in een tijdvak dat ze 

zelf een wedstrijd hebben (laat onverlet dat leden expliciet kunnen aangeven om te 
tellen/fluiten op avonden/dagen dat ze zelf ook een wedstrijd hebben).  

2.4. Als scheidsrechters en/of tellers onderling wisselen van functie of datum, graag doorgeven 
aan Shandrelica (scheidsrechterscoko@gmail.com) of aan de vrijwilligerscommissie 
vrijwilligerscommissiekot@gmail.com) doorgeven. Dan kan het rooster op de website zo 
actueel mogelijk worden gehouden. 

2.5. Op het moment dat er wijzigingen in het rooster plaatsvinden, informeert de 
scheidsrechterscommissie alle direct betrokkenen (tellers en scheidsrechters) per email of 
via whatsapp. Dit geldt ook als er wedstrijden uitvallen.   

2.6. Het scheidsrechters- en tellersrooster moet toegankelijker/duidelijker op de website te 
vinden zijn. 
 

3. Diversen 
3.1. Het introductiefilmpje 2021-2022 dat op de website staat, vervalt. 
3.2. Indien iemand na 15 januari van het lopende seizoen lid wordt van de vereniging, hoeft 

hij/zij niet verplicht (mag uiteraard wel) een vrijwilligerstaak in dat seizoen te verrichten. 
3.3. De jaarlijkse vrijwilligers-enquête wordt voortaan in de eerste week van augustus aan alle 

leden verzonden. Reacties terug te ontvangen voor eind augustus (i.c. voordat de trainingen 
weer starten). 

3.4. Het geïntroduceerde puntensysteem per functie/taak blijft op zich in stand, maar wellicht 
kan er aan de toepassing in de praktijk nog iets verbeterd worden. Daar denken we nog 
verder over na.  

 
De leden worden van harte uitgenodigd om ook zelf verbeterpunten aan te dragen.  
 
Opgemaakt 1 juni 2022 

 


