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2.17 Vrijwilligersbeleidsplan (VBP) 
 

Voorwoord  
 
Bij GAC zijn veel vrijwilligers actief. Het geheel functioneert naar behoren, met vanzelfsprekend hier en 
daar knelpunten in de vrijwilligers bezetting. Veel vrijwilligers al jarenlang actief, zijn er een aantal 
vrijwilligers overbezet en is er weinig doorstroming in het kader van de vereniging. Voor de wat zwaardere 
taken binnen GAC als bestuur en commissies is het best wel moeilijk om vrijwilligers te vinden.  

Bij GAC wordt jaarlijks een vrijwilligersavond gehouden. Los van die avond is er zeker veel 
waardering voor al het werk dat door vrijwilligers voor de vereniging gedaan wordt.  

Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet functioneren.  

Het doel van vrijwilligersbeleid voor GAC is ook niet meer dan het verbeteren van het bestaande 
beleid. Het beleidsplan moet een handreiking zijn voor bestuur en alle commissies om een beter 
beeld te krijgen van de beschikbare vrijwilligers; hoe deze te werven en te behouden; plannen te 
ontwikkelen om nieuwe vrijwilligers aan te stellen en op te leiden. Het VBP moet een hulpmiddel zijn 
om een optimale bezetting te waarborgen van alle binnen GAC noodzakelijke vrijwilligers functies. 
Daarnaast moet het een hulpmiddel zijn om voor eenmalige evenementen voldoende vrijwilligers te 
kunnen werven.  

Verantwoordelijkheid voor het vrijwilligersbeleidsplan.  

Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur. De uitvoering van het beleid zal over 
de hele vereniging verspreid zijn waarbij iedere commissie verantwoordelijkheid neemt voor de 
vrijwilligers binnen hun gebied.  

Inventarisatie van de bestaande gegevens met betrekking tot vrijwilligers.  
 
In de ledenadministratie software is er ook de mogelijkheid om aan te geven welke functie een lid 
vervuld, of aangegeven heeft wat diegene mogelijk wil doen voor de vereniging. De gegevens 
worden jaarlijks gecontroleerd en bijgewerkt, alle vrijwilligers worden jaarlijks uitgenodigd voor de 
vrijwilligers bijeenkomst.  

Regels vrijwilligersbeleid 

Vrijwilligerswerk is en blijft de grondslag voor het goed functioneren van de vereniging. Vrijblijvend is 
de vrijwillige inzet niet, er zullen een aantal regels moeten zijn waaraan elke vrijwilliger zich moet 
houden:  

● GAC doet een beroep op iedereen die een bijdrage kan leveren aan het functioneren van de 
vereniging. Dat geldt niet alleen voor leden maar ook voor de ouders van jeugdleden.  

● GAC hanteert normen en waarden, GAC verwacht ook dat iedere vrijwilliger zich hieraan 
zal houden.  

● Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Elke vrijwilliger draagt zelf de verantwoordelijkheid voor 
de taken die hij/zij binnen GAC verricht. - Een vrijwilligersfunctie als lid van bestuur of 
commissie wordt aanvaard voor een bepaalde termijn.  

● Alle commissies zijn opgenomen in het organigram van de vereniging en alle functies zijn 
volgens een vast sjabloon omschreven.  

● Bestuur en commissies zien erop toe dat functies beheersbaar zijn en blijven en dat 
omvangrijke taken zo mogelijk over meerdere vrijwilligers verdeeld worden.  
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Motivatie, waardering en beloning van vrijwilligers.  

Binnen GAC zijn heel veel vrijwilligers actief, GAC functioneert goed juist dankzij al deze 
gemotiveerde vrijwilligers. Het is duidelijk dat om de continuïteit te waarborgen dat dit ook zo moet 
blijven. Vrijwilligers moeten dan ook dat gevoel van waardering en betrokkenheid ervaren. Bestuur 
en commissies moeten dit als onderdeel van hun taak zien.  

GAC heeft als uitgangspunt dat een vrijwilliger niet betaald wordt. De beloning moet gevonden 
worden in de waardering die er voor het vrijwilligerswerk is. Het geeft vanzelfsprekend ook 
voldoening om te zien dat jouw vrijwilligerstaak bijdraagt aan het plezier dat anderen beleven aan 
het beoefenen van hun sport of het deelnemen aan een evenement. Voor vrijwilligers die een 
specifieke taak vervullen, bijvoorbeeld wanneer ze zelf niet kunnen deelnemen aan de gegeven 
trainingen, zoals bij wedstrijd (jeugd) trainers, kan in overleg met het bestuur een vergoeding 
worden afgesproken zodat GAC een kwalitatief goed trainingsaanbod kan bieden. 

Werven van vrijwilligers.  

GAC doet het goed. De kantine is open wanneer nodig, er staat altijd een trainer klaar. Er wordt van 
alles, doorgaans met veel succes en waardering, georganiseerd.  

Dat willen wij allemaal zo houden. Maar dat kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 
Die vrijwilligers zijn niet altijd zo makkelijk te vinden. Van elk lid kan de informatie met hun voorkeuren 
mbt uitvoeren vrijwilligerswerk opgeslagen worden en opgevraagd door de vrijwilligerscoördinator 
mocht er een functie vacant worden. Iedereen die al lid is zal in staat worden gesteld zijn of haar 
gegevens aan te vullen. 

Beëindigen van je vrijwilligerstaak.  

In voorkomende gevallen kan de vrijwilligerscoördinator naar de reden van beëindigen vragen, met 
als doel het functioneren van de begeleiding van vrijwilligers te verbeteren.  
 


