Vrijwilligersregeling Eksplosion ’71
Per 1 januari 2018

Net als vele andere verenigingen drijven wij op de inzet van vele vrijwilligers; leden, ouders van (jeugd)leden en niet-leden. De ene vrijwilliger
besteedt meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt bijzonder op prijs gesteld.
Binnen onze vereniging hebben we vier categorieën vrijwilligerstaken:
A) Teamtaken.
Deze taken worden door de leden, dan wel ouders van (jeugd)leden uitgevoerd.
Ieder team maakt zijn eigen indeling met betrekking tot deze teamtaken, met uitzondering van de indeling voor het fluiten van de
jeugdwedstrijden. De indeling voor het fluiten van jeugdwedstrijden wordt gemaakt door de Technische Commissie.
-

Rijden uitwedstrijden, toernooien en overige activiteiten
Bezetting wedstrijdtafel bij thuiswedstrijden
Wassen wedstrijdtenues (indien van toepassing)
Fluiten jeugdwedstrijden

B) Kaderlid.
Leden of ouders van jeugdleden die zich structureel inzetten door het trainen, coachen en/of begeleiden van onze spelende leden.
C) Structurele taak.
Structurele taken binnen de vereniging zijn: bestuurslid, commissielid, barmedewerker (minimaal 1x per maand), leveringsplichtig
scheidsrechter.
D) Individuele taak álle spelende leden: ophalen oud papier.
Ieder spelend lid krijgt de verantwoordelijkheid over één oud papier ophaalbeurt per seizoen (1 juli – 30 juni).
Vrijstelling van deze onder D) genoemde taak wordt verleend als het spelende lid of een ouder van een spelend jeugdlid een
vrijwilligerstaak onder B) of C) uitvoert.
Aanvullende afspraken met betrekking tot het ophalen oud papier:
-

-

Ieder spelend lid wordt vooraf ingedeeld door de vrijwilligerscoördinator,
In de sporthal komt een overzicht te hangen waarop voor iedereen zichtbaar is wanneer hij/zij aan de beurt is,
Voor het ophalen van oud papier geldt een minimale leeftijd van 18 jaar; bij spelende leden jonger dan 18 jaar dragen de ouders
de verantwoordelijkheid over de ophaalbeurt,
Bij meerdere spelende kinderen (jonger dan 18) in een gezin dragen de ouders de verantwoordelijkheid over slechts één
ophaalbeurt per seizoen,
Indien iemand ingedeeld staat op een moment dat hij/zij niet kan, heeft hij/zij zelf de verantwoordelijkheid te ruilen of voor
vervanging te zorgen. Wijzigingen worden uiterlijk één week van tevoren doorgegeven aan de vrijwilligerscoördinator,
Bij niet ruilen of het regelen van vervanging zal de vereniging dit voor je oppakken. Hiervoor wordt een bedrag van € 75 ,- in
rekening gebracht,
Bij niet betalen van dit verschuldigde bedrag binnen één maand na de ophaaldatum van het oud papier volgt een sanctie. Het
lid is op dat moment niet meer speelgerechtigd, waardoor het niet meer mag deelnemen aan activiteiten (wedstrijden,
trainingen, overige activiteiten) tot het verschuldigde bedrag betaald is,
Elk nieuw lid en ouder van elk nieuw jeugdlid zal bij inschrijving gewezen worden op de verplichtingen volgens deze regeling,
In voorkomende gevallen beslist het bestuur in overleg met de vrijwilligerscoördinator.

Eksplosion ’71 is trots op alle leden en ouders van jeugdleden die een steentje bijdragen aan de vereniging. Samen de schouders eronder,
betrokken zijn en blijven bij de vereniging en ervoor zorgen dat we in Tegelen kunnen blijven doen wat we allemaal zo graag willen:
handballen!
Daarom kennen we aan elke individuele vrijwilligerstaak een vergoeding toe om onze dankbaarheid te tonen!
Zie de volgende pagina voor de vergoedingen voor de individuele vrijwilligerstaken.
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De vergoedingen voor de individuele vrijwilligerstaken:
A) Teamtaken.
Dit zijn teamtaken en horen bij de reguliere verplichtingen ten opzichte van de vereniging.
Zonder het uitvoeren van deze taken kunnen er geen wedstrijden gespeeld worden. Geen extra vergoeding.
B) Kaderlid.
Zonder kaderleden (trainers, coaches en begeleiders) kunnen er geen trainingen gevolgd worden of wedstrijden worden gespeeld.
Dit zijn vrijwilligers die vaak drie keer in de week structureel vrije tijd besteden om onze leden met plezier en kunde te kunnen laten
handballen.
Spelende leden die een kaderfunctie uitvoeren ontvangen een korting op de contributie van 25 euro per kwartaal voor het
uitoefenen van deze vrijwilligerstaak. Indien een ouder van een spelend jeugdlid een kaderfunctie uitvoert, wordt de 25 euro korting
per kwartaal verrekend met de contributie van het jeugdlid. De korting is niet verrekenbaar met een volwassen (18+) spelend lid.
Daarnaast ontvangen onze kaderleden met Kerst een attentie en nodigen we ze uit op onze jaarlijkse seizoensafsluiting. Tevens zijn
kaderleden vrijgesteld van de verplichting tot het ophalen van oud papier.
C) Structurele taak.
Deze leden en ouders van jeugdleden zorgen er op structurele basis voor dat er leuke (handbal)activiteiten georganiseerd worden,
de kantine geopend is, onze trainers begeleid worden, de scheidsrechtersindeling geregeld, etc. Zij zorgen ervoor dat de vereniging
blijft bruisen. Dit zijn vrijwilligers die vaak maandelijks meermaals hun vrije tijd besteden aan vergaderingen, bijeenkomsten of
activiteiten.
Deze vrijwilligers ontvangen met Kerst een attentie en nodigen we ze uit op onze jaarlijkse seizoensafsluiting. Tevens zijn deze
vrijwilligers vrijgesteld van de verplichting tot het ophalen van oud papier.
D) Individuele taak álle spelende leden: ophalen oud papier.
Zoals eerder aangegeven kan de vereniging in zijn huidige vorm en met de huidige contributie niet bestaan zonder de inzet van
vrijwilligers voor het ophalen van het oud papier. De inkomstenpost van het oud papier is mede nodig om de vereniging ‘goingconcern’ te houden.
Per uitgevoerde ophaalbeurt wordt € 10,- gestort in het (fictieve) teampotje van het team van de verantwoordelijke over de
ophaalbeurt. Aan het einde van het seizoen komt het geld uit dit teampotje beschikbaar, waarna het team zelf kan bepalen waaraan
en wanneer ze dit geld uitgeven.*
* Bij niet ruilen of het regelen van vervanging zal er geen € 10,- worden gestort in een (fictief) teampotje.
* Voor vrijwilligerstaken onder B) en C) wordt ook één keer per seizoen € 10,- gestort in het (fictieve) teampotje van een team. De
vrijwilliger geeft aan de penningmeester door aan welk team deze vergoeding beschikbaar wordt gesteld.
* De vergoeding voor individuele vrijwilligerstaken wordt bekostigd uit de sponsorbijdrage van (vierjarige) hoofdsponsor Klaverblad
Verzekeringen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een deel van deze sponsorbijdrage direct terug te laten vloeien naar de leden,
in de vorm van een financiële beloning voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken.
* Deze regeling blijft bestaan zolang er een sponsorovereenkomst met Klaverblad Verzekeringen bestaat en de vereniging financieel
gezond is. Indien (een van) beide niet meer het geval, dan zal deze regeling komen te vervallen of in een andere vorm worden
voorgesteld aan de ALV.
In voorkomende gevallen beslist het bestuur in overleg met de vrijwilligerscoördinator.

