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1. Inleiding 
 

Dit document (‘Beleidsplan Vrijwilligers’) beschrijft het V.O.C.-vrijwilligersbeleid - visie, 

doelstellingen, actieplan en budget - voor de periode 2022-2025.  

 

2. Waarden V.O.C. 
 

Missie V.O.C.  

 

“Het bieden van de mogelijkheid tot het bedrijven van de voetbal- en 

cricketsport, voor zowel jeugdigen als volwassenen, op eigen niveau en binnen 

eigen ambities, zowel op recreatief als op prestatief niveau. Dit sporten vindt 

plaats binnen een vereniging waar onderlinge contacten, het sociale karakter 

alsmede de amateurstatus en maatschappelijke betrokkenheid hoog 

aangeschreven staan.” 

 

Vrijwilligers 

 

V.O.C. bestaat vooral dankzij de vele vrijwilligers, die met de Rotterdamse mentaliteit 

‘niet lullen maar poetsen’, elkaar helpen om de V.O.C.-waarden hoog te houden en 

continuïteit van onze club te bevorderen. 

 

Het beleid van V.O.C. is erop gericht dat ieder actief lid vrijwilligerstaken verricht, ook al 

om die over zo veel mogelijk leden te kunnen verspreiden. 

 

De hoeveelheid en aard van de V.O.C.-werkzaamheden vereisen een goed gecoördineerd 

vrijwilligersbeleid, naast professionele ondersteuning. 

 

3. Beschrijving huidige vrijwilligersorganisatie 
 

Bestuurslid verantwoordelijk voor vrijwilligers 

 

Binnen het bestuur is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het vrijwilligersplan en de 

organisatie hieromtrent. 

 

Vrijwilligerscommissie 

 

Onze vrijwilligerscommissie heeft als doel het koesteren van onze bestaande vrijwilligers 

en het verwelkomen van nieuwe vrijwilligers. De commissie bestaat nu uit: Fred van Roon, 

Mies van Everdingen en Roberto Wiredu. 

 

Taken van de commissie zijn: 

• Bijhouden van een lijst met mogelijke vrijwilligers vanuit de aanmeldingen. 

• Benaderen van deze mensen als nieuwe vrijwilligers nodig zijn. 

• Organiseren commissiediner. 

• Organiseren bedankje voor de vrijwilligers. 

• Vraagbaak voor vrijwilligers. 
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Vrijwilligers 

 

1) Bestuursleden 

2) Commissieleden 

3) Trainers, coaches en managers 

4) Krasse knarren (onderhoud terrein) 

5) Wedstrijdsecretaris(sen), scheidsrechters & scheidsrechtercoördinator, scorers, 

beheerder V.O.C. shop 

 

Een aantal taken en functies binnen V.O.C. wordt uitgevoerd door betaalde krachten en 

betaalde vrijwilligers, zoals de verenigingscoördinator, algemeen medewerker, 

administratiemedewerker, gastheren/-vrouwen, scheidsrechters, barmedewerkers en 

terreinonderhoud. Daarnaast is er sprake van vergoedingen voor trainers, begeleiders en 

coaches.  

 

4. Visie 

 
Betaalde krachten zijn nodig binnen V.O.C. Betaalde krachten zorgen voor: 

• Continuïteit 

• Kwaliteit (risicobeperking) 

• Expertise 

• Vaste capaciteit 

• Bereikbaarheid 

• Vast aanspreekpunt voor de leden 

 

In een ideaal plaatje verzorgen de betaalde krachten van V.O.C. de volgende taken: 

 

 Facilitaire zaken: 

• Aansturen onderhoud terrein 

• Bijhouden agenda complex 

• Aanspreekpunt leden 

• Zorgen voor opening, sluiting en aanwezigheid complex (o.a. gastheren) 

• Beheren van de bar (inkopen, food, analyse verkopen, aansturen medewerkers) 

• Aansturen, werven, behoud vrijwilligers 

• Kledingshop (aanspreekpunt kledingleverancier, bestellen kleding, analyse 

koop en verkoop, samenwerken met shophouder) 

• Back up organisatie wedstijddagen (schema, scheidsrechters, ontvangst) 

 

 

 Administratie 

• Boekhouding 

• Contributie 

• Ledenadministratie 

• Contracten en vrijwilligersvergoedingen 

 

Op dit moment heeft V.O.C. drie betaalde krachten in dienst die (een deel van) deze taken 

uitvoeren. Daarnaast worden bovenstaande taken deels ook door vrijwilligers (waaronder 
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het bestuur) uitgevoerd. Bij eventuele wijzigingen in de personele bezetting zal in het 

aanname beleid rekening worden gehouden met de mogelijkheid bovenstaande taken 

(deels) te beleggen bij betaalde krachten. 

 

Voetbal en cricket 

 

Naast betaalde krachten op het gebied van facilitair en administratie, is het grootste deel 

aan betaalde krachten nodig voor de trainersstaf van de cricket- en voetbalselecties. Ook 

hier is continuïteit, kwaliteit, expertise en vaste capaciteit nodig. Omdat voor voetbal (en in 

minder mate cricket-) opleidingen ook zeer veel vrijwilligers nodig zijn, is daar extra 

aandacht voor in dit plan.  

 

Een belangrijke doelstelling van het beleid is om (ook bij de sporten) de inzet van 

vrijwilligers zonder vergoeding te optimaliseren en (vrijwilligers)vergoedingen te 

beperken tot die gevallen waar het echt niet anders kan. 

 

Cricketopleiding 

 

Het doel van V.O.C is om structureel met een behoorlijk aantal senioren en jeugd 

cricketteams aan de competitie deel te nemen en daarnaast met een herkenbaar eerste 

elftal, bestaande uit zelf opgeleide spelers, in de Topklasse te spelen. 

 

De opleiding van de spelers is hierbij een cruciale factor. V.O.C. investeert in een 

professionele coaching staf, die naast een aantal V.O.C.-ers ook uit oud-internationals en, 

tijdens het seizoen, uit één of meer coaches vanuit het zuidelijk halfrond bestaat. We 

verzorgen het hele jaar trainingen en naast de technische aspecten vinden we het essentieel 

dat spelvreugde wordt overgebracht om (jeugd)leden te werven en te behouden.  

 

Binnen cricket is er een betaalde hoofdtrainer voor de jeugd die elk seizoen wordt 

geassisteerd door andere trainers. Voor deze laatste categorie wordt nu onder andere vanuit 

de eigen jeugd een aantal spelers opgeleid. Het budget voor de cricket-trainingsstaf is vrij 

stabiel geweest de laatste jaren. Op indexatie na verwachten we hier geen grote 

wijzigingen. Het werven van de vrijwilligers en trainers voor de cricketopleiding wordt 

door de cricket- en jeugdcricketcommissie verzorgd. 

 

Voetbalopleiding 

 

De senioren voetbalselectie staan onder leiding van gediplomeerde betaalde krachten: een 

hoofdtrainer en een assistent trainer. In de jeugd spelen op dit moment spelen 46 

jongensteams en 12 meidenteams. Tevens zijn er de mini’s en kabouters. Hiervoor is een 

groot aantal managers, coaches en trainers nodig.  

 

De doelstelling van het bestuur is om de structuur en capaciteit van de jongensteams, 

mini’s en kabouters stabiel te houden. In het meidenvoetbal is nog groei nodig omdat we 

ook hier continuïteit en kwaliteit willen bieden. Zeer beperkte groei dus. 

 

Het speerpunt van het bestuur is vooral om de uitvoering van het beleid jeugdvoetbal 

verder te verbeteren en ondersteunen. Dit om de kwaliteit van de opleidingen in stand te 

houden c.q. nog verder te verbeteren. Daartoe is een basisstructuur van ervaren 
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gediplomeerde krachten een absolute voorwaarde zodat daarbinnen de minder ervaren 

krachten en nieuwkomers zich onder begeleiding van deze ervaren basis geleidelijk kunnen 

ontwikkelen. Buiten een goede bezetting van de verschillende commissies (Jeugd Voetbal 

Commissie, Technische Commissie, Scheidsrechtercommissie) en het hoofd opleidingen, 

is het aantrekken, opleiden en behouden van vrijwilligers voor training, coaching en 

begeleiding een belangrijk onderdeel van de uitvoering.  

 

Betaalde trainers 

 

Alle contracttrainers bij V.O.C hebben in ieder geval een trainingsdiploma1 en er wordt 

van hen verwacht dat zij leiderskwaliteiten bezitten. Deze betaalde krachten zijn trainer 

van een team of van meerdere teams of sturen andere trainers aan (Hoofd 

Jeugdopleidingen).  

 

Daarnaast heeft V.O.C. ook trainers die via een ander concept een vergoeding krijgen. In 

het zogenaamde Junior Hero programma verzorgen jeugdspelers trainingen tegen een 

beperkt tarief (via een vrijwilligersvergoeding). Ook wordt - waar het niet anders kan - 

extern hulp in geroepen bijvoorbeeld stagiaires van het Albeda college. 

 

Het aantal trainers met enige vorm van vergoeding heeft vier jaar geleden een flinke 

sprong gemaakt. Dit is deels een gevolg van het feit dat de jongste jeugdteams kleiner zijn 

gemaakt, waardoor er met hetzelfde aantal spelers meer jeugdteams kwamen en dus meer 

trainers en begeleiders nodig waren. Ten tweede is een aantal uitzonderlijk actieve 

vrijwilligers gestopt die aan meerdere teams training gaven. Tenslotte is de doelstelling 

uitgevoerd om ieder team 2x per week te laten trainen. Voor de komende jaren verwachten 

we hier geen verdere substantiële groei. 

 

Vrijwilligers 

 

De rol van manager wordt door vrijwilligers ingevuld. Ook in de teams tot onder 11 zien 

we, en dit kan ook, dat er meer ouders ook de rol van trainer of coach vervullen (in het 

team van hun eigen kind).  

 

Boven de 11 willen we dit anders invullen. Enerzijds is het vanaf dit niveau eigenlijk niet 

gewenst dat ouders hun eigen kind trainen. Verder zien we dat ouders vaak geen tijd 

hebben om twee trainingen in de week te verzorgen, maar ook dat zij zich niet geëquipeerd 

voelen om dit te doen, ondanks het feit dat V.O.C. opleidingen aanbiedt. De aanpak van 

“Gelijke kansen” zoals omschreven in het Beleidsplan Jeugdvoetbal is bedoeld daarvoor 

een oplossing te bieden. Onder leiding van een of twee contract trainers, wordt circuit-

training gegeven, waarbij ouders de oefeningen kunnen begeleiden. Dit hoeven niet elke 

week dezelfde ouders te zijn, waardoor een grote taak opgeknipt kan worden in meerdere 

kleine taken. Dit betekent wel dat er nog meer vrijwilligers nodig zijn. 

 

Het werven van meer vrijwilligers voor het geven van trainingen, kan dus de kosten voor 

V.O.C. verlagen. Maar belangrijk is dat dit ook vooral past bij de beoogde cultuur van 

V.O.C. waarin de vereniging niet vervalt tot een soort facilitaire organisatie, maar waarin 

juist meer een stevige onderlinge band (betrokkenheid; de ‘familie-gedachte’) tussen de 

 
1 Vrijwilligers kunnen ook gediplomeerd zijn. 
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leden, gebaseerd op vriendschap, vertrouwen en wederzijds respect wordt bevorderd. Door 

het (nog) meer betrekken van ouders bij de trainingen is een bijkomend voordeel dat de 

betrokkenheid van ouders van jeugdleden wordt vergroot. 

 

Rolverdeling 

 

De vrijwilligerscommissie zorgt voor de communicatie van beleid en het organiseren van 

een voorlichtingsavond voor geïnteresseerde ouders. De Technische Commissie verzorgt 

op deze avond de inhoud en zal de ouders probeert warm te maken/ te werven om als 

trainer te fungeren. 

 

 
5. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid 

 
1) Behoud van huidige vrijwilligers: 

a) Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd 

b) Vrijwilligers zijn goed ondersteund om hun taken uit te voeren 

c) Taken zijn behapbaar 

 

2) Werven nieuwe vrijwilligers voor diverse commissies, trainen, coordinatie en 

coaching: 

a) Alle commissies hebben voldoende leden 

b) Alle teams hebben de juiste begeleiding 

c) Er zijn voldoende handen voor het terrein onderhoud 

d) Er zijn voldoende scheidsrechters, scorers etc. 

 

3) Verbeteren onderlinge cohesie en betrokkenheid van senioren bij jeugd en vice 

versa: 

a) Meer belangstelling voor de wedstrijden van de eerste teams (cricket en 

voetbal) 

b) V.O.C. senioren en cultuurdragers ‘bemoeien’ zich met de jeugd 

c) Jeugd is betrokken bij en heeft inbreng in het beleid bij V.O.C. 
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6. Middelen - Actieplan 

 
1) Behoud van huidige vrijwilligers 

• Jaarlijks bedankje, kadootje, diner/borrel/film/rotterdampas/vrijwilligerspas als 

symbool - vrijwilligerscommissie 

• Enquête onder vrijwilligers wat er nodig is om ze te helpen in hun taken - 

vrijwilligerscommissie 

• Uitvoeren verbeterpunten aan de hand van een enquête - 

vrijwilligerscommissie 

• Als iemand stopt met commissiewerk of ander vrijwilligerswerk, deze persoon 

een bedankje sturen/jaarverslag noemen o.i.d. - vrijwilligerscommissie via 

voorzittersoverleg - op de agenda van de commissie 

 

2) Werven nieuwe vrijwilligers voor diverse commissies, trainen, coördinatie en 

coaching 

• Jaarlijks organiseren voorlichtingsavond jeugdvoetbal voor het werven van 

trainers - vrijwilligerscommissie in samenwerking met de Technische 

commissie 

• Vrijwilligerscampagne: vrijwilliger voorstellen die een vacature heeft, even 

voorstellen: de .…commissie - inhoud vrijwilligerscommissie + 

communicatiecommissie 

• Vrijwilligersmarkt in de club app: vraag en aanbod - vrijwilligerscommissie 

• Flyeren op de zaterdagmiddag, mensen direct aanspreken - 2x per jaar - 

vrijwilligerscommissie en bestuursleden 

• Er wordt directe actie ondernomen op de informatie die bij de inschrijving 

wordt gegeven, eventueel koppelen aan vacaturebank - door 

kennismakingscommissie en verenigingscoördinator 

 

3) Verbeteren onderlinge cohesie en betrokkenheid van senioren bij jeugd en vice versa 

• Uitwerken initiatief rondom wedstrijden van het eerste (voorwedstrijden, 

speaker, muziek, opstellingen etc.) - Vertegenwoordigers van het eerste team, 

de evenementencommissie en de JVC 

• Uitwerken initiatief senioren en cultuurdragers koppelen aan jeugdteams - 

Zilveren Ploeg commissie - (voorstel: Henk Weijers) 

• Oprichten jeugdbestuur (vanaf 15 jaar) en opstellen taakomschrijving (o.a. 

voorbereiden evaluatie jeugd op de ledenvergadering, organiseren 

jeugdfeesten) - onder leiding van Vicevoorzitter 
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7. Budget 
 

Als het gaat om personeelskosten, is naast de vaste krachten, zoals aangegeven, het 

grootste deel van het budget nodig voor trainers en begeleiding van het jeugd- en 

seniorenvoetbal en in beperkte mate cricket. Het aantal betaalde trainers in de voetbal 

neemt op dit moment nog steeds eerder toe dan af. Maar er is geen sterke groei meer en het 

proces is dusdanig ingericht dat er grip lijkt te zijn op de kosten. Het budget neemt in ieder 

geval toe met het indexeringscijfer omdat we de lonen en vergoedingen aanpassen. Het 

streven en het uitgangspunt hierbij is om in de komende jaren, zoals in dit plan beschreven, 

verdere toename van betaalde trainers te voorkomen. 

 

Voor het actieplan zoals eerder in dit document beschreven is slechts een beperkt budget 

nodig: 

Jaarlijks kadootje voor ca. 400 vrijwilligers  2.000 EUR 

Diner met leden van commissies   2.000 EUR 

Borrel/Film (bij John Kerstholt cup)   2.000 EUR 

Kaartjes, bloemetjes, bedankjes voor afscheid 1.000 EUR 

Overig/onvoorzien     1.000 EUR 

Totaal       8.000 EUR 

 


