
   
 

 

VRIJWILLIGERSBELEID S.K.N.W.K. 

VRIJWILLIGERSBELEID S.K.N.W.K. 

 

S.K.N.W.K. is een vereniging vóór en dóór haar leden 
 

Door samen onze schouders eronder te zetten houden we onze leden betrokken en de vereniging succesvol en 

bloeiend, nu en in de toekomst. We verdelen het vrijwilligerswerk bij S.K.N.W.K. eerlijk en door dat te doen maken 

vele handen licht werk. Vanaf seizoen 2021-22 werken we binnen S.K.N.W.K. met een nieuw vrijwilligersbeleid, 

gebaseerd op de 5 B’s: 

Binnenhalen 

• We spreken met elkaar af dat elk lid zijn steentje bijdraagt 

• We verdelen het werk objectief naar intensiteit en verantwoordelijkheid met een puntensysteem 

• We hanteren een financiële compensatie als stok achter de deur (of afkoopmogelijkheid)  

Begeleiden 

• Als bestuur en vrijwilligerscommissie nemen we verantwoordelijkheid voor het goed en voldoende begeleiden 

van vrijwilligers 

Belonen 

• Het doen van vrijwilligerswerk geeft je voldoening, binding met de club en sociale contacten 

• Bij actieve deelname vervalt je financiële compensatie en word je uitgenodigd voor de jaarlijkse 

vrijwilligersavond 

Behouden 

• Als bestuur en vrijwilligerscommissie doen we alles binnen onze mogelijkheden om actieve vrijwilligers 

tevreden en gemotiveerd te houden 

Beëindigen 

• Als je besluit te stoppen met de uitvoering van vrijwilligerswerk gaan we met je in gesprek om te bespreken 

wat de oorzaak hiervan is 

• Bij het opzeggen van je lidmaatschap nemen we vanuit de vrijwilligerscommissie op een nette en 

persoonlijke manier afscheid 

De praktische invulling 
• Er is een overzicht van alle taken inclusief een korte omschrijving en de punten die het oplevert 

• Speelgerechtigde leden die nog geen vrijwilligerswerk doen worden voor de zomer gebeld en kunnen 

aangeven wat ze willen doen (of dat ze willen afkopen) 

• De vrijwilligerscoördinator houdt de uitgevoerde taken gedurende het seizoen bij 

• Als je na afloop van het seizoen niet voldoende vrijwilligerswerk hebt uitgevoerd lever je als compensatie 

naar rato  van het wel uitgevoerde werk een financiële bijdrage 

• Elk speelgerechtigd lid moet per seizoen punten behalen 

o Door een huishouden met 1 speelgerechtigd lid moeten 25 punten verdiend worden 

o Door een huishouden met 2 of meer speelgerechtigde leden moeten 50 punten verdiend worden 

• De financiële compensatie wordt geïnd bij de 1e contributie-inning van het volgende seizoen, startend in 

seizoen 2022-2023 

o Voor een huishouden met 1 speelgerechtigd lid bedraagt de compensatie € 60,- 

o Voor een huishouden met 2 of meer speelgerechtigde leden bedraagt de compensatie € 100,- 

• Na het seizoen, of eerder indien er aanleiding voor is, vindt een evaluatie plaats 

Samen maken we S.K.N.W.K. sterk en succesvol! 


