Wat is een vrijwilligersbijdrage?
Dit is een toeslag die je gaat betalen bovenop de contributie. Je krijgt deze terug als je na
afloop van een seizoen kunt aantonen dat je voldoende uren als vrijwilliger voor Roda ‘28
gemaakt hebt. Leden die zich onvoldoende als vrijwilliger inzetten krijgen hun bijdrage niet
terug.
Is het verplicht of vrijwillig?
Het doen van vrijwilligerswerk blijft op vrijwillige basis. Het vrijwillige karakter willen we
handhaven, omdat we ook een gezelligheidsvereniging willen zijn en blijven en niemand
tegen zijn zin werkzaamheden willen laten doen. Maar we hopen tegelijkertijd dat meer
mensen bedenken dat ze best iets voor de club zouden kunnen doen, iets waarin ze goed
zijn of wat ze leuk vinden. Eigenlijk is de keuze simpel: vrijwilligerstaken doen of betalen.
Hoe hoog is de vrijwilligersbijdrage?
De vrijwilligersbijdrage voor een heel verenigingsjaar wordt vastgesteld op € 50, - per
persoon. Voor gezinsleden die op één adres wonen is de bijdrage maximaal 2x dit bedrag
per gezin per jaar.
Hoeveel vrijwilligerswerk moet ik doen om in aanmerking te komen voor teruggave van
de vrijwilligersbijdrage?
Van elk lid wordt minimaal 10 uur inzet voor de vereniging verwacht, gedurende het
verenigingsjaar. Veel van onze huidige vrijwilligers maken een veelvoud aan uren, maar
deze omvang vinden we de ondergrens. Gezinsleden die op één adres wonen, hoeven
maximaal 2x dit aantal uren bij te dragen.
Welk vrijwilligerswerk kan ik doen bij Roda?
De vereniging zorgt voor een actueel overzicht van te verrichten taken. Deze
werkzaamheden zijn in een document vastgelegd.
Hoe maak ik kenbaar wat ik wil doen voor de vereniging?
Tenminste eenmaal per jaar wordt een lijst met activiteiten rondgestuurd waarop ieder lid
zijn/haar voorkeuren voor te verrichten vrijwilligerstaken kan aangeven. De
vrijwilligerscommissie speelt een centrale rol in de afstemming van vraag en aanbod. Zij
verschaft inzicht in taken en omvang en houdt overzicht van beschikbaar werk. Eveneens
ziet zij toe op begeleiding en stuurt inzet. Je kunt je bijv. voorstellen dat als iedereen zich
aanmeldt voor bardienst, hulp hierin op een gegeven moment niet meer nodig is.
Kan Roda me helpen in het vinden van vrijwilligerswerk?
Elk lid is zelf verantwoordelijk voor het actief vinden en uitvoeren van taken en / of
werkzaamheden. Maar je kunt ook benaderd worden door iemand van Roda, op basis van
door jou opgegeven voorkeuren, of je ergens mee kunt helpen. Bij elke taak hoort een
contactpersoon, die je meer informatie kan geven of waarmee je concrete afspraken over
inzet kunt maken. Je kunt contact zoeken met de vrijwilligerscommissie als je meer
informatie of hulp hierbij nodig hebt.
Wanneer wordt de vrijwilligersbijdrage in rekening gebracht?
De vrijwilligersbijdrage wordt jaarlijks, voorafgaand aan het verenigingsjaar, tegelijk met de
contributie in rekening gebracht.
Hoe krijg ik de vrijwilligersbijdrage terug als ik vrijwilligerswerk heb gedaan?
Op onze website zal een formulier geplaatst worden, waarmee teruggave van de
vrijwilligersbijdrage kan worden gevraagd bij de vrijwilligerscoördinator. Hierop geeft het
lid aan welke taken en uren besteed zijn aan vrijwilligerswerk bij RODA.

Tot wanneer loopt het verenigingsjaar?
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
Wat als ik tussentijds lid geworden ben?
Dan worden de toeslag en uren naar rato bepaald.
Wat als ik mijn lidmaatschap opzeg?
Het lidmaatschap geldt voor een volledig verenigingsjaar dat loopt tot 1 juli. Voldoe je aan
het urencriterium, dan krijg je je bijdrage terug.
Hoe gaan we om met jeugdleden?
Bij jeugdleden tot en met 15 jaar wordt verondersteld dat de ouder(s) zich actief inzet(ten),
maar het jeugdlid kan ook zelf degene zijn die iets doet voor Roda.
Worden er leden / ouders vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage?
Ereleden worden vrijgesteld, daar zij hun diensten voor de vereniging al dubbel en dwars
bewezen hebben. In individuele gevallen kan het bestuur besluiten vrijstelling te verlenen,
bijv. wanneer er sprake is van gezondheidsredenen of van bijzondere persoonlijke
omstandigheden.
Wat zijn de criteria waaraan het vrijwilligerswerk moet voldoen?
1. Het gaat zoals gezegd om onbezoldigd vrijwilligerswerk, dus geen werkzaamheden die als
tegenprestatie gelden of waar een beloning of vrijwilligersvergoeding tegenover staat.
2. Het gaat om afgesproken werkzaamheden voor Roda. Het gaat om werkzaamheden die
het bestuur zinvol acht en waaraan behoefte is. Nieuwe ideeën of initiatieven worden
natuurlijk wel op prijs gesteld.
3. De werkzaamheden betreffen een inspanningsverplichting in uren. Van het lid wordt
verwacht dat hij /zij diens best doet de taak zo goed mogelijk te doen en om een goed
eindresultaat te bereiken.
Welke taken vallen expliciet NIET onder de vrijwilligerstaken?
Alle taken waar met RODA geen afspraken over gemaakt zijn, die bijv. op eigen houtje
bedacht en / of uitgevoerd zijn
Incidentele teambegeleiding van het competitieteam van eigen kinderen
Rijden van jeugd naar uitwedstrijden en / of toernooien.
Werkzaamheden die als tegenprestatie gelden of waar een beloning of
vrijwilligersvergoeding tegenover staat.
In twijfel- of bijzondere gevallen beslist het bestuur.

VRIJWILLIGERSWERK 2018/2019
Beste vrijwilliger.
Je hebt aangegeven gedurende het seizoen 2018/2019 vrijwilligerswerk te
willen verrichten bij onze voetbalvereniging.
In de laatste ledenraadsvergadering van november 2017 hebben we het volgende
afgesproken:
Van elk lid wordt minimaal 10 uur inzet voor de vereniging verwacht, gedurende het
verenigingsjaar. Veel van onze huidige vrijwilligers maken een veelvoud aan uren, maar
deze omvang vinden we de ondergrens. Gezinsleden die op één adres wonen, hoeven
maximaal 2x dit aantal uren bij te dragen.
Wie geen vrijwilligerswerk verricht betaalt een toeslag van € 50 bovenop de
contributie.
Om controle en administratie zo eenvoudig mogelijk te houden vragen we je om op
onderstaande lijst zelf bij te houden op welke terreinen je onze club op vrijwillige basis
dienstbaar bent geweest.
Is je lijst compleet lever hem dan – graag mét een paraaf van (jeugd)bestuurslid of
organisator - dan in bij de penningmeester, Kennedysingel 39 in Winssen.
Namens het bestuur, Sjaak Gerrits, secretaris

Dit formulier is ingevuld door:
datum:

e-mail:
aantal
uren:

vrijwilligersactiviteit:

Totaal:
Akkoord penningmeester:

paraaf:

