
Even voorstellen: de vrijwilligerscommissie van VV Dalen!  

Wij stellen ons graag even aan u voor, na de belronde waarin onlangs 

vrijwilligers werden geworven is er namelijk een geheel nieuwe 

commissie ontstaan. De vrijwilligerscommissie! 

De commissie bestaat uit de volgende personen: 

Harold Soppe (voorzitter en coördinator) 

Sander Jurjens (lid en notulist) 

Roy Borgman (lid) 

Miranda Drogt (lid) 

Iris Jansen (lid) 

Als vrijwilligerscommissie streven wij ernaar om een afspiegeling te zijn van de leden. Wij zijn daarom 

nog op zoek naar een enthousiast jeugdlid (v.a. JO19) die ons wil komen versterken. 

Het doel van onze commissie is dat wij fungeren als klankbordgroep voor de coördinatoren en/of 

aanspreekpunten van de diverse commissies en besturen. We stellen het vrijwilligersbeleid op en 

zorgen er voor dat deze gehandhaafd blijft.  

Kernwoorden hierin zijn: Beleid, Binnenhalen, Belonen, Behouden en Beëindigen. Deze aspecten 

van het vrijwilligerswerk in onze vereniging zijn sterk met elkaar verweven.  

Functies en taken vrijwilligerscommissie 

Vrijwilligerscoördinator 

Bepaalt in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en 

is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere: 

1. Werving en plaatsing vrijwilligers; 

2. Ondersteunen en begeleiding vrijwilligers; 

3. Het stimuleren van deskundigheidsbevordering; 

4. Het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid; 

5. Het maken van afspraken, regels en wetgeving; 

6. Communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid). 

Vrijwilligerscommissie 

Werving en plaatsing: 

- In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers; 

- In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers; 

- Het coördineren en ondersteunen bij het opstellen van taakomschrijvingen en 

inwerkplannen; 

- Plannen, coördineren en evalueren van wervingsacties; 

- Het initiëren van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers door de coördinator van 

de betreffende commissie; 



- Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen in afstemming met de coördinator 

van de betreffende commissie. 

Ondersteuning en begeleiding: 

- Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers; 

- Coördineren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers; 

- Coördineren van overleg met (groepen) vrijwilligers; 

- Stimuleren van doorstroom naar andere functies; 

- Zorg dragen voor noodzakelijke materialen; 

- Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers; 

- Behandelen van vragen en feedback van vrijwilligers; 

- Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen. 

Deskundigheidsbevordering: 

- Stimuleren van aanbod trainingen/scholingen in de vereniging; 

- Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen. 

Communicatie: 

- Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging; 

- Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid; 

- Opstellen van persberichten in het kader van vrijwilligers; 

- Onderhouden van externe contacten met betrekking tot vrijwilligerswerk. 

Afspraken, regels en wetgeving: 

- Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst; 

- Zorg dragen voor verzekeringen voor vrijwilligers; 

- Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen; 

- Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d. 

Beleid: 

- Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid; 

- Behartigen van belangen van de vrijwilligers; 

- Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken; 

- Opstellen van een vrijwilligersplan; 

- Bespreken van het plan met de betrokkenen; 

- Coördineren van de uitvoering van het plan; 

- Evalueren van de resultaten. 

Bovenstaande punten worden concreet uitgewerkt in nog op te stellen vrijwilligersbeleid. Vanuit dit 

beleid ontstaat een vrijwilligersplan welke met betrokken vrijwilligers, commissies en het bestuur 

gedeeld zal worden. 

We starten natuurlijk net in deze samenstelling. Ideeën of toevoegingen zijn altijd welkom! Jullie 

kunnen ons bereiken via vrijwilligers@vvdalen.com. Ook voor het maken van een afspraak of andere 

(vrijwilligers)zaken kun je ons via dit mailadres bereiken. 
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