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Zonder vrijwilligers is er geen vereniging 

White Demons is een amateur-sportvereniging die, net als vele andere verenigingen, bestaat dankzij de inzet 

van vrijwilligers. Helaas zien we de laatste jaren een terugloop in het aantal vrijwilligers waardoor de lasten 

over steeds minder schouders verdeeld worden. 

Onze vereniging wil de komende jaren voor iedereen toegankelijk blijven en de leden ‘waar’ voor hun 

contributie blijven geven. Hiervoor is het noodzakelijk dat er beleid is, waarbij werving en het behoud van 

vrijwilligers voorop staat.   

 

Doel en verantwoordelijkheid vrijwilligersbeleid 

Om de continuïteit van de vereniging op langere termijn te waarborgen is er gericht beleid ontwikkeld ten 

aanzien van de inzet van vrijwilligers. Dit vrijwilligersbeleid moet bijdragen aan een optimale bezetting van de 

verschillende functies en taken binnen onze vereniging met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. Doel van 

het vrijwilligersbeleid is om de vicieuze cirkel van het steeds terugkerende probleem van werven en behouden 

van vrijwilligers te doorbreken. 

Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Het beleid wordt door de 

vrijwilligerscommissie uitgevoerd en aangestuurd. 

Om uitvoering te geven aan het vrijwilligersbeleid is een degelijke organisatie vereist. Het belang van 

vrijwilligers voor het voortbestaan van White Demons is groot. Daarbij is het belangrijk dat vrijwilligheid niet 

verward wordt met vrijblijvendheid. Waar nodig zal in het belang van de vereniging een vrijwilliger moeten 

kunnen worden aangesproken op zijn of haar functioneren en gedrag. Het organisatorische aspect wordt op de 

juiste wijze ingevuld wanneer iedereen de taak goed vervult, die hij of zij op zich genomen heeft (‘de juiste man 

en vrouw op de juiste plaats’). Om dit te waarborgen streeft de vereniging naar een duidelijk gestructureerde 

organisatie. Door de juiste opbouw en invulling van de organisatie wordt spreiding van de diverse taken over 

voldoende mensen verkregen (‘vele handen maken licht werk’). Misschien nog belangrijker is dat hiermee 

voorkomen wordt te zeer afhankelijk te zijn van enkele personen. De continuïteit van de vereniging wordt 

hierdoor beter gewaarborgd. 

 

  



Uitgangspunten Vrijwilligersbeleid  

1. Handbalvereniging White Demons vervult een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij 

en hebben daar zelf baat bij. 

2. Handbalvereniging White Demons doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger van jeugdleden om bij 

te dragen aan het functioneren van de vereniging. 

3. Bij het lidmaatschap van Handbalvereniging White Demons hoort een taakplicht. Een taak is een rol zoals 

bardienst, facilitair medewerker accommodatie De Kraacht, scheidsrechter en tijdwaarnemer, die roulerend 

door verschillende leden wordt ingevuld. Er wordt een rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in 

verschillende diensten worden ingeroosterd, dan wel indien mogelijk zichzelf kunnen inroosteren. 

4. Een taakplicht is het totaal van 4 taken gedurende een jaar; Uitgangspunt hiervan is dat ieder spelend lid (A-

jeugd, senioren en recreanten) dan wel een ouder/verzorger van onze jeugdleden (B t/m F-team) de taakplicht 

vervult. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen in plaats van hun ouders/verzorgers een taak vervullen m.u.v. 

een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. 

5. Een spelend lid of ouder/verzorger kan er voor kiezen om, wat voor reden dan ook, geen taken voor White 

Demons te verrichten. Hiervoor wordt dan 100 euro per seizoen extra contributie geheven. Dit noemen we het 

afkoopbedrag.  

6. Indien een taakplichtige zijn plichten niet nakomt, zal per niet nagekomen taak een bijdrage van 50 euro bij 

de contributie worden geïnd.  

7. Gezinnen met meer dan 2 spelende leden, worden voor maximaal 2 leden ingeroosterd en/of betalen 

maximaal voor 2 leden het afkoopbedrag. Dus maximaal 8 taken per gezin. 

8. De roosters voor het vervullen van de taak zullen uiterlijk, voor het zaal- of veldseizoen, worden 

gepubliceerd op de website van White Demons en/of worden uitgereikt aan alle leden. 

9. De Kraacht Kup is vooralsnog uitgezonderd van dit beleid. Deze taken zijn wel verplicht maar worden 

ingedeeld per team door de Kraacht Kup Commissie.  

10. Het bestuur van White Demons stelt zich ten doel het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen en heeft 

daarvoor een vrijwilligerscommissie opgesteld met een directe lijn naar de voorzitter.  

11. In alle gevallen beslist het bestuur van Handbalvereniging White Demons.  

 


