Vrijwilligerswerk

1. Bent u werkzaam als vrijwilliger?
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Voorzitter vereniging
Ik werk nog volop, heb reuma en een nekhernia. Ik heb al mijn energie nodig om te
kunnen blijven werken, daarnaast zie ik dat de vaste banen verdwijnen en er vrijwilligers
voor in de plaats komen( die er dan ook nog een cursus voor moeten gaan volgen... zie het
plattelandshoês) het moet niet gekker worden
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Sportclubs maar ook culturele verenigingen hebben het moeilijk om vrijwilligers te vinden om alle
activiteiten te begeleiden. Voetbalclub MVC’19 uitte onlangs een noodkreet op Facebook over het
gebrek aan ouders die vrijwilliger willen zijn bij de voetbalclub waar hun kinderen spelen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. “Ouders moeten verplicht worden om vrijwilligerswerk uit
te voeren als hun zoon/dochter bij een vereniging zit”
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Als je wilt dat je zoon of dochter iets kan sporten of ontspannen bij een vereniging
mag er ook gerust iets door de ouders tegenover worden gezet. De leiding van de
diverse verenigingen doen dit vrijwel allemaal op vrijwillige basis. Anders zal de
contributie omhoog moeten voor het inhuren van betaalde krachten.
Ik vind het vooral belangrijk dat ouders zich realiseren wat wij als vrijwilliger
allemaal voor de leden doen. Ik merk dat dat iets is wat heel veel ouders totaal geen
besef van hebben. Ze zien een vereniging vaak als een soort verlengde van de BSO
lijkt het wel. Wanneer ze voor de uren bij de vereniging dezelfde bijdrage zouden
doen als bij de BSO, zouden veel minder verenigingen problemen hebben met het
terugdraaien van de subsidies. Daarnaast zijn vrijwilligers geen betaalde krachten,
zoals bij een BSO.
Je mag natuurlijk van de ouders ook inzet verwachten, tot zelf verplichten, maar de
Gemeente doet helemaal niets meer. Wat doen de ambtenaren heden nog?
Vergaderen en nogmaals vergaderen
Verplicht vind ik een sterk woord, maar de voetbalclubs hebben het inderdaad
nodig.
Verplichten gaat ver, maar sturen door 'korting' te geven.
Het ligt eraan welk werk de ouders doen in het dagelijks leven. Ik ben vrijwilliger
geweest bij de voetbalclubs van mijn zoons vroeger en ik heb heel wat moeten
doen om het allemaal geregeld te krijgen
Mee oneens om ouders te verplichten. Men zou ouders vrijwilligerswerk kunnen
laten doen met als beloning korting op de contributie
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Een vereniging waarbij ouders verplicht vrijwilliger moeten zijn werkt niet. Beter is
het dat de omstandigheden aantrekkelijk worden gemaakt voor vrijwilligers
waardoor zij graag van harte en gemotiveerd komen.
Vrijwilligerswerk dient ten allen tijde vrijwillig te zijn.

U zit met de voorzitter van voetbalclub MVC’19 om tafel om het te hebben over de vrijwilligers en u
krijgt de mogelijkheid om tips te geven.

3. Welke tip(s) geeft u aan de voorzitter om vrijwilligers te activeren?
























- promoot het vrijwillig werk meer en beter
- verlaag de contributie: veel ouders willen ook geen vrijwilliger worden aangezien ze al
gemiddeld € 120,- per jaar betalen. Behoorlijk veel.
Acteer als vereniging naar jouw eigen vermogen. Heb je geen of te weinig vrijwilligers, moet je
een leden-stop invoeren, of in elk geval zorgen voor een goede balans.
Alle leeftijden iets laten doen, ook de kleinste
Als het een club is waar het gewaardeerd wordt dat ouders meewerken gaat het denkelijk
vanzelf maar als ouders alleen maar opgeroepen om vervelende werkjes te komen doen gaat de
motivatie verloren
Anders gaat de contributie omhoog!
Benader geschikte scholen om als onderdeel van hun opleiding stage te komen lopen
Bij te weinig mensen een ledenstop invoeren.
De vrijwilligers enorm bedanken
De vrijwilligers waarderen en stimuleren om hun werk te blijven doen
Die tips zou ik dan zelf ook graag horen! Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. Er zijn genoeg
mensen die niets aan vrijwilligers werk doen en dat zijn soms ook nog diegene die 'klagen' of
commentaar hebben terwijl ze zelf hun steentje niet willen bijdragen.
Dit moet iedere ouder zelf weten/ geen verplichting
Duidelijke taakomschrijving, samen laten werken aan een doel.twee of meer vrijwilligers op 1
taak
Een keer per jaar een busreisje met etentje.
Per week een of twee consumptie gratis per week.
Geen vrijwilligerswerk betekent extra contributie tenzij goede reden gegeven kan worden
Goed uitleggen wat er allemaal moet gebeuren in een vereniging en dat we daar hulp bij nodig
hebben.
Vooral dat dan de kosten omlaag gehouden kunnen worden.
Heel simpel: mensen persoonlijk aanspreken/vragen.
Veel mensen denken: dat kan ik niet, totdat ze persoonlijk gevraagd worden.
Hou de banden kort en kweek een familiaire sfeer. -goede organisatie is zeer belangrijk. Leden
overal in betrekken.Zoeken naar een juiste plek voor iedereen binnen de club!!
Hou het verenigingsleven in stand.. Zonder vrijwilligers
gaan clubs te gronde en hebben kinderen geen gezonde vrijetijdsbesteding meer.
Houd je als bestuur bij de kerntaken. Willen ouders meer, dan kan er een beroep gedaan worden
op deze (en andere) ouders.
Ik denk dat huisbezoek bij ouders het meest effectief is. Dit is wel erg intensief, vergt veel tijd en
inzet. Maar naar informatieavonden komen ze toch niet en briefjes worden nauwelijks gelezen.
Korting op contributie als beloning voor vrijwillgerswerk
Korting op contributie per vrijwillige bijdrage
Korting op lidmaatschap kind
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Lid zijn van een vereniging is ook inzetten voor de vereniging
Luisteren naar de inbreng van vrijwilligers. Niet vanuit een ' ivoren toren ' denken over, het zijn
maar vrijwilligers en ik een bestuurder.
Maak het aantrekkelijk
Maak het bespreekbaar en bied de vrijwilligers een compensatie in de vorm van een feest of BBQ
avond met partners
Marketing, communicatie. En vragen aan de leden zelf hoe zij dit zouden aanpakken. Maak
gebruik van de know-how binnen de club zelf. ( Ideeënbus met een bal( of zo) voor het beste
idee. Kijk ook naar andere verenigingen die wel voldoende vrijwilligers hebben. Leer daar van.
Mensen persoonlijk aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
Moet niet vanuit de voorzitter komen maar uit de samenleving. Vanuit overheid stimuleren.
Ouders er meer bij betrekken werkt zeker bij een persoonlijke benadering, zo nodig elk jaar
opnieuw doen. maar verwacht niet het onmogelijke.
Ouders, broers & zussen vragen.
Persoonlijk vragen.
Roulatie systeem voor vrijwilligers zodat iedereen een keer uit helpt of juist mensen met krappe
financiën laten meehelpen en daarvoor korting krijgen voor zoon/dochter
Samen met andere ouders dingen te doen, organiseren.
Uit ervaring.
€50,00 boven op de contributie na 8 uur werken ontvangt men dit bedrag terug
Verlaging van kosten van bijvoorbeeld de vereniging
Verplichten de ouders.
Sportparken, tennisbanen alles is van de Gemeente, Gemeente doet niets meer.
Vrijwilligers iets bieden omdat ze vrijwilliger zijn. een avondje biljarten of voor de dames een
beauty avond
Vrijwilligers moet je koesteren
Vrijwilligers moeten gemotiveerd worden om door te blijven gaan. Waardering is belangrijk
Het mag nooit vanzelfsprekend worden
Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken
Zet er een beloning tegenover waarbij het kind voordeel heeft (1e teamkeuze etc). Geen geld,
wel belonen.
Zie bij 4, het belang aangeven en mensen het belang van de club laten inzien en enthousiast
maken. ZE wel zelf laten kiezen om iets te doen.
Zoek verbindingen met andere verenigingen.
Samen ben je sterker.
Goed voorbeeld is de werkgroep Blauw Blood binnen het dorpsoverleg in Helden Dorp.
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