Vrijwilligersbeleid seizoen 2022-2023
Onze vrijwilligers zijn de motor van onze vereniging. Zonder hen liggen de velden er
niet zo mooi bij, heb jij geen training en blijft de kantine gesloten voor degene die
graag geniet van gezelligheid, een hapje en een drankje.
Bij VVZA ben je sàmen de vereniging. Je bent samen mèt elkaar, door samen er vóór
elkaar te zijn. De club kan leveren áán haar leden, door de inzet vàn haar leden. Jij
kan op VVZA rekenen, VVZA kan op jouw inzet rekenen. Dat is hoe wij met elkaar
omgaan bij VVZA.
In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van november 2019 is met stemming het
vrijwilligersbeleid aangenomen. Door omstandigheden hebben wij dit beleid tot nu
toe nog geen vorm kunnen geven.
Met ingang van komend seizoen (2022-2023) vragen we per lid minimaal 10
loyaliteitspunten inzet voor klussen voor de club, per seizoen. Dit komt overeen met
ongeveer 10 uur inzet. Omgerekend is dat ongeveer 1 uur per maand, als je de
zomerstop niet meerekent. Als je bijvoorbeeld 3 keer een paar uur kantinedienst hebt
gedraaid, ben je er al. Voor leden die jonger dan 16 jaar zijn, vragen wij deze inzet van
de ouders / verzorgers. Uiteraard mag het spelend lid wel meehelpen. Leden vanaf 16
jaar mogen zichzelf en/of ouders/verzorgers opgeven.
De leden voor wie een uitzondering geldt op deze regel zijn de zogenaamde ‘halve
leden’, de 35+ en de 45+ leden. Voor hen geldt een inzet van 5 loyaliteitspunten per
seizoen.
De inzet van de vrijwilligers gaat op basis van eigen inschrijving. Je kunt je daardoor
ook inschrijven op de klus die jou het meeste aanspreekt. Wij denken, gezien de
diversiteit en flexibiliteit van klussen, dat dit voor iedereen toch mogelijk is.
Lukt dit niet of wens je geen vrijwilligerswerk te doen dan worden de 10 punten
afgekocht met een loyaliteitspremie van € 80,- per seizoen. Dit bedrag staat los van de
contributie. Als jij als spelend lid (of je ouder/verzorger) je tijdig opgeeft voor
vrijwilligerswerk wordt de premie van € 80,-- niet geïnd.
Bij de start van het seizoen worden (de ouders) van de leden gevraagd zich op te
geven voor vrijwilligerswerk. Men kan zich opgeven via het contactformulier op de
website. De vrijwilligerscoördinator neemt dan contact op. De eerste periode om de
diensten in te vullen op de lijst loopt van augustus t/m december. De tweede periode
van januari tot sluiting complex.
Geeft het lid of de ouders aan dit niet te willen doen of geven zij zich niet tijdig op,
dan zal de loyaliteitspremie worden geïnd op gelijke wijze waarop de contributie
wordt geïnd.

Eerste periode, opgeven vóór 15 september 2022
Geeft je aan geen vrijwilligerswerk te willen doen in deze periode of geef je je niet op
voor 15 september 2022, dan wordt het eerste deel van de loyaliteitspremie, te
weten
€ 40,--, per oktober 2022 geïnd.
Tweede periode, opgeven vóór 15 januari 2023
Geeft je aan geen vrijwilligerswerk te willen doen in deze periode of geef je je niet op
voor 15 januari 2023, dan wordt het tweede deel van de loyaliteitspremie, te weten
€ 40,--, per februari 2023 geïnd.
Geef je bij de start van het seizoen al aan helemaal geen vrijwilligerswerk te
willen/kunnen doen, dan zal direct € 80,-- bij de contributie worden geïnd.
We gaan uit van het positieve. Wanneer je je opgeeft voor vrijwilligerswerk, gaan we
ervan uit dat het werk ook verricht wordt ergens in het seizoen.
Mocht je je al op willen geven of heb je vragen dan kun je contact opnemen met de
vrijwilligerscoördinator, Helena Robalo via het mailadres: vrijwilligers@vvza.nl.

