Vrijwilligers beleid MHC Amstelveen
1. Inleiding
Een vereniging als MHC Amstelveen wordt net als de meeste sportverenigingen door vrijwilligers
draaiende gehouden. Dat is immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard
voor hetzelfde doel; veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken
betaal je een bijdrage in de kosten (lees: contributie). Deze bijdrage is bij lange na niet
kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden, het complex te onderhouden en diverse
activiteiten binnen onze club goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat de (geldelijke) bijdrage
wordt aangevuld met verenigingswerk en dat leden zich voor een minimaal 12 uur kosteloos inzetten
voor de vereniging.
2. Wat is verenigingswerk bij MHC Amstelveen
Het gaat om onbezoldigd verenigingswerk, dus geen werkzaamheden die als tegenprestatie gelden,
of waar een beloning of vrijwilligersvergoeding tegenover staat. In bijlage 1 staan de diverse
‘soorten’ verenigingswerk uitgewerkt. Tevens gaat het om met de vereniging afgesproken
werkzaamheden. De werkzaamheden betreffen een inspanningsverplichting in uren. Van het lid
wordt verwacht dat hij/zij zijn/haar best doet om de taken zo goed mogelijk te vervullen; Bepaalde
functies of taken veronderstellen meer inzet. Een hogere inzet dan het minimale verenigingswerk per
seizoen wordt niet geldelijk beloond. Wel heel erg gewaardeerd! De vereniging stelt een lijst met
werkzaamheden beschikbaar waaruit gekozen kan worden (zie bijlage 1). Als lid geef je zelf aan waar
je voorkeur naar uit gaat. In overleg met de vrijwilligerscommissie, of de team manager/ aanvoerder
worden hier vervolgens afspraken over gemaakt. Je kunt altijd contact opnemen met de
vrijwilligerscommissie als je hierbij hulp of meer informatie nodig hebt. Je kunt ook benaderd worden
op basis van door jou opgegeven voorkeuren. Bij de taken hoort een contactpersoon die je meer
informatie kan geven, of waarmee je concrete afspraken over je inzet kunt maken.
3. Van wie verwachten we een bijdrage?
Alle leden worden geacht om per seizoen een bijdrage te leveren aan het verenigingswerk. Het doen
van verenigingswerk is op vrijwillige basis. Als lid geef je aan het begin van ieder seizoen zelf aan of
en welk verenigingswerk bij jou past. Je kan ook aangeven dat je gebruik wilt maken van de
afkoopregeling of gebruik wilt maken van de vrijstelling; Senior Leden die op één adres wonen
verrichten verenigingswerk voor maximaal twee gezinsleden (peildatum 15 oktober). Bij jeugdleden
tot en met 17 jaar wordt van de ouder(s) verwacht dat ze zich actief inzet(ten) voor het
verenigingswerk. Het jeugdlid kan ook zelf degene zijn die het verenigingswerk uitvoert, mits de
taken passen bij de leeftijd van het jeugdlid. De vrijwilligerscommissie beoordeelt deze
mogelijkheden op basis van veiligheid en verantwoordelijkheden.

4. Seizoenen
Voor het verengingswerk houden we het seizoen met de periode: 1 juli t/m 30 juni.
5. Afkoopregeling
Voor leden die geen verenigingswerk willen doen en geen vrijstelling hebben geldt een
afkoopregeling die per seizoen verschuldigd is. Het afkoopbedrag bedraagt € 100,00 per persoon per
heel seizoen. Voor gezinsleden die op één adres wonen is de bijdrage maximaal 2x dit bedrag per
gezin per jaar. Dus maximaal €200 per gezin per seizoen.
6. Vrijstelling
Ereleden en leden van verdiensten worden vrijgesteld van deze afkoopregeling. Zij hebben hun
diensten voor de vereniging reeds bewezen. Leden ouder dan 65 jaar en niet-spelende leden worden
tevens vrijgesteld. In individuele situaties kan het bestuur besluiten om vrijstelling te verlenen, als
voorbeeld blijvende/langdurige gezondheidsredenen of bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Leden of ouders van junior leden die bedrijfsmatig een sponsorovereenkomst hebben met MHC
Amstelveen en dus de vereniging op deze manier financieel steunen zijn ook vrijgesteld.
7. Vrijwilligerscommissie
De vrijwilligerscommissie (in oprichting) bestaat uit 3 tot 4 personen. Ze coördineren de
vrijwilligerstaken en houden de administratie ervan bij. De vrijwilligerscommissie speelt dan ook een
centrale rol in de afstemming van vraag en aanbod. Zij verschaft inzicht in de taken en omvang en
houdt overzicht van beschikbaar verenigingswerk.
8. Administratie
Voor aanvang van een nieuw seizoen worden de leden door de vrijwilligerscommissie benaderd.
Middels digitale aan- of afmelding voor verenigingswerk wordt het verenigingswerk verdeeld. In de
ledenadministratie wordt per lid vastgelegd wat zijn/haar keuze is.
9. Betaling/incasso
Leden die gebruik maken van de afkoopregeling, betalen €100,- per lid (max € 200,- per gezin) als
opslag op de contributie en wordt geïnd via automatische incasso. Deze incasso wordt verstuurd in
de maand december. Wordt er geen afkoopbedrag ontvangen, dan worden ze alsnog benaderd voor
inzet voor verenigingswerk. Aangezien op het moment van schrijven de vrijwilligerscommissie nog in
oprichting is kan er voor vragen, opmerkingen of andere zaken rondom verenigingswerk contact
opgenomen worden met de het bestuur van MHC Amstelveen via vrijwilligers@mhc-amstelveen.nl

Bijlage 1
Er wordt een onderscheid gemaakt in soort verenigingswerk:
Verenigingswerk binnen het team van het spelend lid
•

Team manager / aanvoerder / coach (1 a 2 personen per team)

•

Scheidsrechter / spelbegeleider ( minimaal 2 personen per team)

•

Bardienst en zaalwacht (3 -5 personen minimaal 3 maal per verenigingsjaar, 1 centraal
contactpersoon) Zaalwacht is bezetten wedstrijdtafel en plaatsen/opruimen balken

•

(Social) media ( 1 persoon ca. 4 maal per verenigingsjaar) aanleveren van beeld / video en
tekst aan de social media manager en 1 keer per jaar input voor de MHC Nieuwsbrief)

•

Evenement / Toernooi medewerker (1 a 2 personen per team ca 1 a 2 keer per jaar
meehelpen bij organiseren van MHC toernooi of activiteit bijvoorbeeld jeugd of veteranen
toernooi, pieten / paas training voor jongste jeugd, clinics, pubquiz en TD’s)

Verenigingswerk buiten het team / club breed
•

Onderhoud (vegen omgeving hockeyvelden, zwerfvuil rapen, onkruid wieden, onderhoud
terrasmeubilair) (minimaal 2 maal per verenigingsjaar)

•

Schoonmaak (ramen zemen paviljoen, keuken, reclameborden) (minimaal 2 maal per
verenigingsjaar)

•

Flyerteam (2 x per jaar verspreiden van flyers in Amstelveen en omgeving)

•

Maar ook andere inzet van kwaliteiten is welkom. Denk aan juridisch advies, administratie,
project management, vormgeving, fotografie etc. We doen graag een beroep op jouw
speciale talent.

•

Via je teammanager / aanvoerder zal ieder seizoen per team een inventarisatie gedaan
worden van de beroepen van spelende leden en ouders van jeugdleden. Op die manier kan
de club voor onbezette taken ook pro-actief leden benaderen

Verenigingswerk als bestuur- of commissielid

Verenigingswerk binnen het bestuur;
Het bestuur bestaat uit 7 personen met ieder een eigen portfolio van diverse commissies. Ook het
bestuur bestaat uit vrijwilligers die voor minimaal 3 jaar deze rol bekleden. Na 3 jaar treden ze af of
worden ze herkozen. Op het moment van schrijven zijn er 3 vacatures binnen het bestuur (voorzitter,
technisch kader en vereniging). We zijn op zoek naar enthousiast en bekwame leden of ouders van
leden die voor bovengenoemde periode het bestuur willen komen versterken.
Verenigingswerk binnen een commissie
•

Complex en clubhuis commissie ( 3 personen waarvan 1 vacature)
o

Signaleren, inventariseren en coördineren taken en begeleiden klus en
schoonmaakdagen

•

Ledenadministratie (1 persoon)
o

coördinatie en communicatie tav inschrijvingen en uitschrijvingen en administratie
leden in Lisa

•

Werkgroep veilige sportomgeving (3 personen waarvan 1 vacature)
o

bewaken en uitdragen van gedragsregels club, calamiteiten protocol, aanvraag en
administratie VOG’s

o
•

vertrouwenspersoon

Barinkoop (1 personen)
o

(opstellen roosters bardiensten op wedstrijddagen, inkoop, assortiment
management, hygiëne bewaking etc.)

•

Administratie ( 1 persoon waarvan 1 vacature)
o

debiteuren administratie (ism penningmeester en ledenadministratie zorgdragen
voor 100% contributie inning)

•

Jeugdcommissie (4 personen waarvan 1 vacature)
o

in samenwerking met bestuurslid hockey en technisch management bepalen
jeugdbeleid, communicatie richting leden)

•

Seniorencommissie ( 2 personen waarvan 2 vacatures)
o

in samenwerking met bestuurslid hockey en technisch management bepalen
seniorenbeleid, bedenken activiteiten en beantwoorden binnengekomen mail)

•

Wedstrijdcommissie (2 personen)
o

•

Materiaalcommissie (2 personen)
o

•

Indeling velden en communicatie met jeugd en senioren commissie en KNHB
Inventarisatie, inkoop, controle en onderhoud van keepersmaterialen alle teams

Scheidsrechterscommissie (3 personen waarvan 2 vacatures)
o

Indeling, communicatie en coördinatie van scheidsrechters per team

o

Organisatie cursussen en begeleiding scheidsrechters in opleiding

•

Zaalcommissie ( 2 personen waarvan 1 vacature)
o

aanmelden teams voor zaalcompetitie, contactpersoon Amstelveen Sport tav
zaalhuur, communicatie richting zaalwacht leden en ouders

•

Sponsorcommissie (4 personen waarvan 4 vacatures)
o

•

•

werven sponsoren voor MHC Amstelveen en contact met bestaande sponsoren)

Communicatiecommissie (6 personen waarvan 4 vacatures)
o

Website vormgeving en inrichting (vacature)

o

Vormgeving flyers, nieuwsbrief en mediaberichten (vacature)

o

Schrijven teksten tbv flyers, nieuwsbrief en mediaberichten

o

social media management MHC Amstelveen social accounts

o

marketing communicatie van MHC Amstelveen (vacature)

o

PR (vacature)

Wervingscommissie (4 personen waarvan 3 vacatures)
o

bedenken en uitvoeren wervingsacties voor nieuwe leden

o

contacten met BSO’s, basischolen, sportkampen en Amstelveen sport

o

coördineren diverse flyer acties en aanwezigheid op evenementen ter promotie van
MHC Amstelveen

•

Hospitality (3 personen waarvan 2 vacatures)
o

•

opstellen roosters bardiensten op wedstrijddagen, hygiëne bewaking etc.

Vrijwilligerscommissie (3 personen waarvan 3 vacatures)
o

coördineren en administreren van vrijwilligerstaken

o

afstemming en communicatie tav vraag en aanbod en overzicht houden van
beschikbaar verenigingswerk.

o
•

•

verschaffen van inzicht in de taken en omvang en houdt

Toernooicommissie (2 personen waarvan 2 vacatures)
o

Organiseren jeugd en senioren toernooien en clinics binnen MHC Amstelveen

o

Begeleiden toernooi medewerkers

Evenementencommissie (3 personen)
o

Organiseren jeugd en senioren activiteiten binnen MHC Amstelveen

o

Begeleiden evenement medewerkers

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar vrijwilligers@MHC-Amstelveen.nl. Je krijgt dan zo snel
mogelijk bericht.

