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Binnen een sportvereniging spelen vrijwilligers een zeer belangrijke rol. Net als vele andere verenigingen drijven 
ook wij op de inzet van deze vrijwilligers. Zonder de inzet van deze mensen zou Eksplosion ’71 het erg moeilijk 
hebben. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage, 
klein of groot, wordt bijzonder op prijs gesteld. In tegenstelling tot ‘vroeger’ is het echter niet meer 
vanzelfsprekend dat (ouders van jeugd)leden een extra steentje bijdragen aan het verenigingsleven. Om de 
continuïteit van Eksplosion ’71 te kunnen waarborgen, maken wij binnen de vereniging onderscheid tussen 
verenigingswerkzaamheden en vrijwilligerswerkzaamheden. 
 
Verenigingswerkzaamheden 
Onder verenigingswerkzaamheden worden de werkzaamheden bedoeld die ieder lid uitvoert om de vereniging 
draaiende te houden. Allereerst betreft dit werkzaamheden rondom het functioneren van het eigen team: rijden 
bij uitwedstrijden, toernooien en overige activiteiten en het bezetten van de wedstrijdtafel bij thuiswedstrijden. 
Daarnaast zijn er twee aanvullende verenigingswerkzaamheden waar ieder lid door de vereniging voor 
aangewezen wordt: 
 

• Fluiten jeugdwedstrijden (voor leden vanaf C-jeugd), 

• Ophalen oud papier (bij jeugdleden tot 18 jaar worden de ouders ingedeeld). 
 
Voor een toelichting op de verenigingswerkzaamheden met betrekking tot het fluiten van jeugdwedstrijden, 
verwijzen wij graag door naar de Regeling jeugd- en verenigingsscheidsrechters. 
 
Met betrekking tot het ophalen van oud papier gelden de volgende aanvullende afspraken: 
 

• Ieder spelend lid krijgt de verantwoordelijkheid over maximaal twee ophaalbeurten per seizoen. Een 
seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

• Voor het ophalen van oud papier geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. 

• Per uitgevoerde ophaalbeurt wordt € 10 ,- gestort in het teampotje van het team van de 
verantwoordelijke over de ophaalbeurt. 

• Uiterlijk één week van te voren geeft de verantwoordelijke voor de ophaalbeurt aan de vereniging door 
wie aanwezig zal zijn.  

• Indien een lid ingedeeld staat op een moment dat hij/zij niet kan, dan draagt hij/zij zelf de 
verantwoordelijkheid voor het ruilen of vervanging. 

• Bij verzuim zal de vereniging de verantwoordelijkheid van het lid overnemen. Hiervoor wordt een 
bedrag van € 75 ,- in rekening gebracht. 

 
Vrijwilligerswerkzaamheden 
Onder vrijwilligerswerkzaamheden vallen het trainen, coachen en/of begeleiden van onze spelende leden 
(kaderfunctie) en het uitvoeren van een structurele taak binnen de vereniging, waaronder: bestuurslid, 
commissielid, barmedewerker (minimaal 1x per maand) of scheidsrechter (minimaal 10 wedstrijden per seizoen). 
Dit zijn werkzaamheden waar niemand door de vereniging voor wordt aangewezen, maar waarmee 
enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers hun steentje aan de vereniging willen bijdragen. 
 
Spelende leden die een kaderfunctie uitvoeren ontvangen een korting op de contributie van 25 euro per kwartaal 
als dank en stimulering voor het uitvoeren van deze vrijwilligerswerkzaamheden. Indien een ouder van een 
spelend jeugdlid (tot 18 jaar) een kaderfunctie uitvoert, wordt de korting verrekend met de contributie van het 
jeugdlid. De korting is niet verrekenbaar met een volwassen (18+) spelend lid. 
 
Voor het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden wordt één keer per seizoen € 25 ,- gestort in een teampotje 
naar keuze van de vrijwilliger. Daarnaast ontvangt iedereen die binnen Eksplosion ’71 vrijwilligers-
werkzaamheden uitvoert jaarlijks een attentie en een uitnodiging voor de seizoensafsluiting. Het uitvoeren van 
vrijwilligerswerkzaamheden leidt tevens tot een vrijstelling van de verplichting tot het ophalen van oud papier. 


