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Deze folder is bedoeld voor alle huidige en nieuwe

vrijwilligers van Achilles ’12. Ons vrijwilligersbeleid en de
werkwijze staan in deze folder omschreven. 

 
 

Bij Achilles ’12 worden bijna alle werkzaamheden door
vrijwilligers uitgevoerd. Er zijn momenteel ruim 200
vrijwilligers die de vereniging draaiende houden. Om
dat zo te houden is een eenduidige aanpak van het

vrijwilligerswerk nodig. 
 
 

Het vrijwilligersbeleid is gericht op het bevorderen van
instroom van nieuwe vrijwilligers en het behouden van
bestaande vrijwilligers. Het is van belang dat zowel de

vereniging als de vrijwilliger weten wat er van
hem/haar verwacht wordt.  

 
 
 

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd
verband onverplicht en onbetaald wordt verricht voor

anderen of de samenleving. Vrijwilligerswerk vraagt wel
om commitment: het is inderdaad vrijwillig én niet-

vrijblijvend! 
 

Inleiding

Vrijwilligersbeleid

Doel

Definitie vrijwilligerswerk



Als je op regelmatige basis, dat kan in allerlei
varianten: van een paar keer per week tot een keer per
maand, enige uren werkzaamheden verricht, is sprake

van vrijwilligerswerk.  
 
 

De coördinatie van de uitvoering van het
vrijwilligersbeleid is bij Achilles ’12 in handen van de

vrijwilligerscoördinator. 
Hij zorgt voor een actueel overzicht van taak- en

functieomschrijvingen, de ondersteuning van
(groeps)coördinatoren en verantwoordelijke

werkgroep-/commissievoorzitters bij de werving, het
behoud en de scholing van vrijwilligers; de registratie
van vrijwilligers (incl. het aanvragen van de VOG en de
registratie ervan) in de ledenadministratie. Hij is ook

het luisterend oor voor de vrijwilligers. 
 
 

Voor een vrijwilliger is het belangrijk dat duidelijk is wat
van hem/haar wordt verwacht. Daarom is van alle

functies een taak- en functieomschrijving vastgelegd
in het functieboek  

Achilles ’12. 
In de omschrijving staat: de functienaam en functie-
inhoud, de taken, de hoeveelheid tijd en de dagen,
enkele gewenste vaardigheden, wat de vrijwilliger

ervoor terugkrijgt, informatie en aanmelding. Dit alles
in een duidelijke en heldere tekst. 

 
 

Wanneer ben je vrijwilliger

Vrijwilligerscoördinatie

Taak- en functieomschrijvingen



Als er openstaande vrijwilligersfuncties zijn, worden
hiervoor vacatures opgesteld en gepubliceerd.

Vrijwilligerscoördinatie zorgt hiervoor in samenspraak
met (groeps)coördinatoren of verantwoordelijke

werkgroep-/commissievoorzitters. 
Als een vrijwilliger wil starten heeft hij/zij een

kennismakingsgesprek en volgt een korte
inwerkperiode in samenspraak met de

(groeps)coördinator of de verantwoordelijke
werkgroep-/commissievoorzitter. 

Het is belangrijk om tussentijds na een bepaalde
periode met elkaar aan tafel te gaan zitten en te

bepreken hoe het gaat met het vrijwilligerswerk. De
(groeps)coördinator of de verantwoordelijke

werkgroep-/commissievoorzitter neemt hiervoor
initiatief. De vrijwilliger kan natuurlijk zelf ook het

gesprek aangaan. 
 
 

We stimuleren zoveel mogelijk dat vrijwilligers scholing
op maat volgen. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor
jeugdtrainers, scheidsrechterscursussen, een cursus
verantwoord alcohol schenken sportkantine. Er is een
beperkt budget beschikbaar binnen de vereniging. 

Bespreek de mogelijkheden met de
vrijwilligerscoördinator of (groeps)coördinator of de

verantwoordelijke werkgroep-/commissievoorzitter, de
voorzitter jeugdcommissie, de coördinator senioren of

scheidsrechterscoördinator.  
 
 

Werving en behoud

Scholing



 
Alle vrijwilligers worden geregistreerd in Sportlink: naw-

gegevens en functienaam worden door de ledenadministratie
vastgelegd. De vrijwilligerscoördinator zorgt voor een actueel

overzicht. 
Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een

belangrijke voorwaarde voor Achilles’12. Dit jaar zetten we de
uitvoering van het ons preventiebeleid verenigingsbreed in

gang. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daar een belangrijk
onderdeel van. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat zij een

VOG aanvragen en aan de vereniging overleggen. Het aanvragen
van de VOG is gratis maar verplicht voor al onze vrijwilligers en

medewerkers. 
De VOG worden beheerd door de vrijwilligerscoördinator. 

 

Registratie en veilige sportomgeving



 
Maak je je als vrijwilliger wel eens zorgen over een ouder of
kind, of over een andere vrijwilliger, en vind je het lastig om
dat bespreekbaar te maken? Neem dan contact op met de

vertrouwenscontactpersoon van Achilles ’12. Zij is het
aanspreekpunt hiervoor binnen Achilles ’12 en werkt met
iedereen aan preventie. Zij kan je hierbij ondersteunen en

advies geven en je zo nodig verder helpen bij
vervolgstappen. 

Ingeval van mogelijk grensoverschrijdend gedrag kun je ook
rechtstreeks contact opnemen met het Centrum Veilige
Sport Nederland. Bel 0900 2025 590 of stuur een mail  

(zie: centrumveiligesport.nl) 

Melden mogelijk sociaal onveilig gedrag



aandacht en/of attentie van verenigingswege bij geboorte
kind, bij langer durende en/of ernstige ziekte, bij overlijden

dierbaren

jaarlijks een kerstattentie en een vrijwilligersfeest. 

Naast spelende en niet spelende verenigingsleden die
vrijwilligerswerk doen, zijn er ook personen die uitsluitend
vrijwilligerswerk willen doen en daarvoor lid van Achilles ’12

worden. Zo’n lidmaatschap is gratis. Lidmaatschap is belangrijk
in verband met de collectieve verzekering van de KNVB;

daarnaast heeft de gemeente Hengelo voor alle vrijwilligers een
collectieve  vrijwilligersverzekering afgesloten. Het gaat niet om

een vervanging van de eigen WA verzekering. 
 
 

Binnen Achilles ‘12 wordt op verschillende manieren aandacht
gegeven aan bijzondere gebeurtenissen van leden, dus ook

vrijwilligers. Hiervoor is er een protocol ‘lief en leed’, zodat een zo
gelijk mogelijke behandeling van gelijke/vergelijkbare situaties

kan worden gerealiseerd. 
 

Onderdelen die van belang zijn voor vrijwilligers: 

 

 
 
 

Verzekering

Wat de vrijwilliger ervoor terugkrijgt



Relevante namen en emailadressen  
Zie hiervoor onze website www.achilles12.nl/organisatie

  

Sportparkonderhoud

Scheidsrechter

Barpersoneel

Chef-Frituur

Sponsorhome

Coördinatoren

Trainers
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