
Vrijwilligersbeleid s.v. Zevenhoven  

- Elk spelend lid van een team dient een vorm van vrijwilligerswerk te doen. Dit wordt 
meetbaar gemaakt door middel van punten. 

- Per lid moet 40 punten per seizoen behaald worden. 10 punten staat voor een taak van circa 
2 uur. 

- Al het vrijwilligerswerk telt mee. Wat wel uitgezonderd is, is bijvoorbeeld het wassen en 
rijden bij wedstrijden, net als het zijn van spelbegeleider bij wedstrijden tot en met de JO11. 
(teamtaken). 

- Leden met een seizoenstaak (trainer/coach, commissielid etc.) krijgen de 40 punten in één 
keer. 

- Voor de volgende taken kun je je inschrijven en worden ingedeeld. De tijdvakken waar je je 
voor in kunt schrijven zijn vaak twee uur en zijn te vinden via de voetbal.nl app. 

o bardienst (ochtend/middag) 
o keukendienst (middag) 
o Ontvangst bestuurskamer (ochtend/middag) 

- De instructies voor het uitvoeren van bovenstaande taken zijn via de website te downloaden, 
deze zijn tevens te vinden achter de bar, in de keuken of in de bestuurskamer. Natuurlijk kan 
je ook informatie vragen aan anderen of contact opnemen met de betreffende coördinator. 

- Daarnaast kun je aangeven scheidsrechter te willen zijn in de voetbal.nl app. De 
scheidsrechter coördinator neemt dan contact met je op wanneer het nodig is. 

- In de app worden ook incidentele taken gezet, denk bijvoorbeeld aan snoeien. Je kunt 
aangeven als je hier interesse in hebt, waardoor de betreffende coördinator contact met je 
op kan nemen.  

- Scheidsrechters (v.a. JO11) krijgen 10 punten per wedstrijd. 
- Bij leden onder de 16 jaar (per 1 juli van het seizoen) zijn de ouders verantwoordelijk voor 

het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.  
o Bij meerdere kinderen (<16 jaar) uit één gezin is er maar één keer de verplichte 40 

punten (deze worden klaargezet bij het oudste kind). Dit is ook zo bij een spelende 
ouder en een kind (<16 jaar).  

- Wanneer een taak (bardienst/keukendienst/bestuursdienst) niet gevuld is kunnen leden 
worden ingedeeld. Dit zullen in eerste instantie de leden zijn met het minste aantal behaalde 
punten in dat seizoen. Het is dus van belang vooral zelf in te schrijven voor een taak, dan kan 
je zelf uitkiezen wat je leuk vind en wanneer je tijd hebt. 

- Eenmaal ingeschreven of ingedeeld is het de verantwoordelijkheid van je zelf om dit uit te 
voeren of een vervanger te regelen. In de app is het mogelijk om aan te geven wanneer je de 
taak wil ruilen. 

- De behaalde punten gelden per seizoen en worden dus niet meegenomen naar het seizoen 
erna. 

- Vrijstelling voor de vereiste punten kan onderbouwd via vrijwilligers@svzevenhoven.nl 
worden aangevraagd. 

- Er is geen afkoopregeling.  
- Leden die in de winterstop nog geen punten behaald hebben worden hierop aangesproken.  
- Er worden vooralsnog geen sancties opgelegd. We vertrouwen erop dat ieder (ouder van 

een) lid begrijpt dat als je lid bent van een vereniging, je de taken eerlijk verdeelt en hier ook 
invulling aan geeft. 

Aanvullende vragen? Stuur een mail naar vrijwilligers@svzevenhoven.nl 


