Vrijwilligers vv Bruheze

Kernwaarden vv Bruheze.
• kernwaarden.
• Vv Bruheze wil staan voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een sociale verbondenheid binnen en buiten de club.
Betrokkenheid tussen de vereniging en haar leden.
Een uitnodigende houding op basis van gelijkwaardigheid.
Gastvrijheid.
Structuur, transparan?e en open communica?e.
Respect en spor?viteit.
Veiligheid en hygiëne.
Financieel beleid gericht op con?nuïteit.
Betrokkenheid bij wijk en gemeente.

Doelstellingen
• vv Bruheze wil uitblinken in:
• Een open houding naar iedereen ongeacht aFomst, niveau of ambi?e (diversiteit en
verbinding).
• Duidelijkheid over de kernwaarden van vv Bruheze . Deze zijn voor iedereen bekend en
worden nageleefd.
• Het bieden van ruimte voor alle niveaus binnen de club. (presta?ef/recrea?ef, jeugd/
senioren, heren/dames, G-teams, etc)
• Een sterke verbinding in de vereniging tussen alle leden.
• Een sterke samenhang tussen de teams van zowel presta?ef als recrea?ef.
• Een vrijwilligersbeleid dat zorgt voor kwan?ta?ef en kwalita?ef voldoende vrijwilligers.
• Een sterke maatschappelijke partner in zowel gemeente als wijk.

Diversiteit aan leden en vrijwilligers
Vv Bruheze verleent het lidmaatschap van de vereniging aan haar
leden onder (s?lzwijgende) akkoord verklaring met de statuten, het
huishoudelijk reglement en het goede gedrag van het lid(opgenomen
in het huishoudelijk reglement). De vereniging bestaat uit:
• 1. Voetballende leden onderverdeeld naar jeugd (jonger dan 19
jaar) en senioren, (19 jaar en ouder),
• 2. vrijwilligers
• 3. slapende leden/donateurs
• 4. ereleden en leden van verdiensten.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid
• Voetbalvereniging vv Bruheze doet een beroep op ieder lid en/of
ouder/verzorger om bij te dragen aan het func?oneren van de
vereniging.
• Voetbalvereniging vv Bruheze vervult ook een sociale en
maatschappelijke func?e. Leden dragen daar in bij en hebben daar
zelf baat bij.
• Voetbalvereniging vv Bruheze s?muleert vrijwilligers cursussen te
volgen. Bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen,
maar er zijn ook diverse andere mogelijkheden.(zoals sociale hygiëne,
func?e speciﬁeke trainingen, etc).

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid
• Behoudens enkele uitzonderingen wordt door Voetbalvereniging vv
Bruheze geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van
vrijwilligerswerk. Niet omdat we de werkzaamheden niet waarderen,
maar juist omdat ze in geld onbetaalbaar zijn.
• Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de
algemeen geldende regels bij Voetbalvereniging vv Bruheze. Een
vrijwilliger die binnen Voetbalvereniging vv Bruheze een taak
verricht, draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van
vrijblijvendheid mag dan geen sprake zijn.

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid
• De vrijwilliger die werkt in het uitoefenen van zijn/haar func?e met
minderjarigen(onder de 18 jaar), is verplicht een VOG te kunnen
overleggen.
• Voorafgaand aan de func?e zal er ook al?jd eerst een
kennismakingsgesprek plaats gaan vinden, waar de VOG ook
besproken zal worden.

Uitgangspunten vrijwilligerswerk
• Vrijwilligers van vv Bruheze handelen in hun werkzaamheden al?jd in
het belang van de vereniging en in belang van het welbevinden van
medeleden, in het bijzonder waken zij ervoor, dat wanneer zij werken
met minderjarige leden, dat er dan een gezonde rela?e en
machtsverhouding bestaat tussen minderjarig lid en vrijwilliger.
• Voetbalvereniging vv Bruheze zet zich in om de inzet van vrijwilligers
op diverse wijzen te coördineren, reguleren en nog belangrijker, te
waarderen. Het moet leuk zijn om bij voetbalvereniging vv Bruheze
een func?e uit te voeren.

De Verklaring omtrent Gedrag
• Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen
om de kans op ongewenste in?mida?e binnen de club te verkleinen. Het
geeZ meer zekerheid over het verleden van func?onarissen en het
vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een
func?e bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.
• Door als vv Bruheze een VOG te verlangen van iedereen die in zijn func?e
in aanraking komt met minderjarigen, laten we zien dat we de veiligheid
van de minderjarigen leden serieus nemen.
• Voor vrijwilligers van sportorganisa?es, welke een vrijwilligersorganisa?e
is, is de VOG gra?s aan te vragen.
• Dit moet deels door de vereniging en deels door de vrijwilliger worden
aangevraagd.
• (zie www.nocnsf.nl)

Spelregels vrijwilligersbeleid vv
Bruheze

• Om te komen tot het goed func?oneren van het vrijwilligersbeleid is
het zaak een aantal spelregels op te stellen over de wijze waarop het
vrijwilligersbeleid wordt vorm gegeven. Deze spelregels vormen het
uitgangspunt voor de invulling van het vrijwilligersbeleid en zullen elk
seizoen worden getoetst op prak?sche haalbaarheid en indien nodig
aangepast. De spelregels van het vrijwilligersbeleid zullen onderdeel
gaan uitmaken van het huishoudelijk reglement. Ook dient er een
discussie opgang te worden gebracht rondom “taakplicht” (lees
vrijwilligerswerk) bij de voetballende teams. Hierdoor creëer je bij de
voetballende leden extra betrokkenheid bij de vereniging. Te denken
valt aan het schoonhouden van het sportpark, gastheer/vrouw op
een wedstrijddag, klusjes op het sportpark, scheidsrechteren bij jeugd
en of senioren wedstrijden etc.

Spelregels vrijwilligersbeleid vv
Bruheze
• Om te komen tot een goed func?onerend vrijwilligersbeleid is het
noodzakelijk toezicht en controle te houden op de invulling van het
vrijwilligersbeleid. Het bestuur van voetbalvereniging vv Bruheze is
voornemens voor het seizoen 2016-2017 een bestuurslid toe te
voegen om dit beleid mede uit te voeren, te evalueren en zo nodig bij
te stellen.
• Dit beleid is er op gericht vrijwilligers te werven, met raad en daad bij
te staan en voor langere ?jd te behouden.

Wat biedt vv Bruheze aan de
vrijwilligers
• Het organiseren van een vrijwilligersavond op het einde het seizoen
met een hapje en een drankje.
• Het organiseren van een vrijwilligersavond rondom de winterstop om
te evalueren en te kijken hoe de vrijwilligers zich voelen in hun taak.
• Bovenstaande ook voor de onderlinge binding binnen de club en het
streven naar het kunnen aanbieden van een kleine aben?e.
• Het koppelen van een nieuwe vrijwilliger aan een maatje die hem of
haar wegwijs maakt binnen de vereniging.

Wat biedt vv Bruheze aan de
vrijwilligers
• U uw CV kunt aanvullen met de func?e of taak die u vervult.
• Vv Bruheze verstrekt hiervoor cer?ﬁcaten, als u dezelfde func?e
langer dan 1 seizoen vervult.
• Het aanbieden van cursussen zoals eerder benoemd.
• Het vermelden van jubilarissen in lokale media, vrijwilligers die 12,5,
25 of 40 jaar hun diensten hebben verleend aan vv Bruheze, met evt
een gemeentelijke penning/oorkonde. Hier wordt 1 maal per seizoen
bij s?lgestaan op de vrijwilligersavond.

Verzekeringen
• Het bestuur van Voetbalvereniging vv Bruheze wijst inzake enkele
persoonlijke verzekeringen op het volgende. Vv Bruheze gaat er van uit
dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende
verzekeringen;
• Een aansprakelijkheidsverzekering ( WA )
• Een ongevallen verzekering
• Een autoverzekering
• Een auto – inzibendenverzekering
• Vv Bruheze heeZ bij de KNVB een collec?eve verzekering afgesloten. Deze
verzekering dekt die kosten welke in uitzonderlijke gevallen voorkomen en
niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnet-verzekering).

Vragen???
• HeeZ u vragen kunt u deze nu stellen.
• Als u op een later moment over vrijwilligerswerk bij vv Bruheze in
gesprek wil, neem dan contact op met het bestuur.
• bestuur@vvbruheze.eu

