
Vrijwilligersbeleid GC&FC Olympia  

Het vrijwilligersbeleid van Olympia vraagt van alle spelende leden een bijdrage aan het 
functioneren van de vereniging.  

1. Ieder spelend lid levert een bijdrage in vorm van minimaal 20 uur vrijwilligerswerk per 
seizoen (maar meer mag altijd). Uitzonderingen op deze regel: 
◦ Een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) hoeft maar één maal de bijdrage te 

leveren (meer mag altijd) als er meerdere minderjarige spelende leden in dat 
gezin zijn voor die minderjarigen. Een meerderjarig spelend gezinslid vult altijd 
zijn eigen taak in.  

◦ Als een spelend lid jonger is dan 16 jaar, dan moeten zijn ouders/verzorgers de 
bijdrage leveren. Voor juniorleden jonger dan 16 jaar is een uitzondering hierop 
mogelijk als zij jeugdscheidsrechter worden.  

◦ De bijdrage kan afgekocht worden met een extra contributie van € 100.  
 

2. De vrijwilligerscommissie ziet er namens de vereniging op toe dat alle spelende leden 
gedurende elk seizoen hun bijdrage leveren. 
 

3. Een lid is zelf verantwoordelijk voor zijn bereikbaarheid per e-mail of telefoon. 
Wijzigingen in deze persoonsgegevens moeten direct doorgegeven worden aan de 
ledenadministratie. 
 

4. De Vrijwilligerscommissie kan op verzoek vrijstelling verlenen, indien:  
• Door bijzondere omstandigheden de bijdrage niet geleverd kan worden; een 

vrijstelling wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. 
 

5. Als een lid zijn bijdrage niet levert, dan wordt als volgt gehandeld  
◦ De Vrijwilligerscommissie neemt twee maal contact op met het lid 

(maximaal 2x, per mail). 

◦ Als het lid niet reageert dan stelt de Vrijwilligerscommissie het lid per email 
in gebreke. 

◦ Als het lid nog steeds niet reageert, dan wordt de extra contributie per 
omgaande in rekening gebracht. Hiervan ontvangt het lid een factuur (per 
email). 

◦ Als de extra contributie niet wordt voldaan volgens de regels van 
contributiebetaling dan volgt uiteindelijk een speelverbod. 

6. Een lid kan via de website, mail of mondeling opgeven welke taak hij graag wil 
vervullen; Olympia zal zijn best doen deze voorkeur te honoreren; een gesprek met een 
lid van de Vrijwilligerscommissie is altijd mogelijk en wordt op prijs gesteld; vacatures 
worden gepubliceerd op de website. Voor bardiensten waar alcohol wordt geschonken 
geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. 

7 Als het lid een voorkeur heeft voor een taak, maar er geen vacature is of het lid kan de 
taak niet aan (dit is ter beoordeling aan Olympia) dan kan Olympia een andere taak 
aanwijzen. Het lid kan deze taak niet weigeren, maar wel kiezen voor de extra 
contributie van € 100,-. 

8 Als een lid is ingedeeld voor een taak dan zal aan hem bekend gemaakt worden wie de 



coördinator van de taak is. De coördinator verdeelt het werk en maakt een rooster. De 
aanwijzingen van de coördinator over de uitvoering van het werk moeten opgevolgd 
worden. 

9 Als een lid is ingedeeld voor een taak en zijn diensten niet uitvoert, dan handelt 
Olympia als volgt 

▪ Het eerste contact en overleg is met de coördinator van de taak; deze houdt 
zoveel mogelijk rekening met redelijke wensen en mogelijkheden van het lid. 

▪ Als een lid is ingeroosterd en de dienst niet uitvoert, dan stelt de coördinator 
hem in gebreke en spreekt een inhaaldienst af.  

▪ Als het lid een tweede (inhaal)dienst niet uitvoert, dan kan de coördinator de 
Vrijwilligerscommissie inschakelen. De Vrijwilligerscommissie zal vervolgens 
handelen als voor een lid dat zijn bijdrage niet levert. 

10 Met betrekking tot het uitvoeren van een vrijwilligerstaak rondom een Olympia team 
(jeugd of senioren) gelden de volgende regels. Een vaste trainer, vaste leider, vaste 
assistent scheidsrechter (maximaal 2 per team), vaste administratief 
leider/teammanager zijn allemaal taken welke onder de vrijwilligerstaak vallen. Als 
men af en toe assistent scheidsrechter is dan valt dit niet onder de vrijwilligerstaak. 
Ook het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van sponsorkleding valt niet onder de 
vrijwilligerstaak.  

11 Olympia stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor trainer,                
scheidsrechter en EHBO.  

12 Olympia is alle leden die vrijwilligerswerk doen daarvoor bijzonder dankbaar. Olympia 
organiseert jaarlijks een feestelijke vrijwilligersavond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum laatste aanpassing document: 10 oktober 2019 


