
Het beheren van vrijwilligers 

Voor dat men begint met het werven van nieuwe vrijwilligers is het belangrijk om te kijken wat er 

momenteel is. Zowel ´t Fean 58 als V.V. Surhuisterveen hebben een solide vrijwilligersbestand. 

Voordat nieuwe vrijwilligers worden benaderd is het van groot belang dat onze huidige vrijwilligers 

worden gevraagd of deze hun functie willen behouden. Dit ten eerste voor continuïteit en ervaring. 

Daarnaast willen we juist de personen die jaren lang prachtig werk hebben geleverd niet passeren. 

Daarom hebben beide verenigingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk overzicht te leveren van de 

huidige vrijwilligers. Duidelijk is dat, mede door de omvang van de club, V.V. Surhuisterveen put uit 

een iets kleinere groep vrijwilligers.  

Wat in de toekomst een speerpunt zal moeten worden, is het creëren van een databank met 

vrijwilligers. Hierin zullen alle, uiteraard met toestemming, gegevens worden genoteerd en beheert 

van alle vrijwilligers. Door ook alle aanmeldingen van nieuwe ouders, leden of gewoonweg 

vrijwilligers hierin te noteren, zal het een stuk eenvoudiger worden om overzicht te houden.  

Iedere vrijwilliger zal aan een vrijwilligers coördinator worden gekoppeld. Dit zodat de vrijwilliger bij 

vragen, problemen of andere zaken direct bij iemand terecht kan. De vrijwilligers coördinator zal de 

vraag uitzetten bij de desbetreffende persoon.  

Door het tevreden houden van onze vrijwilligers hopen wij deze zo lang mogelijk te verbinden aan de 

nieuw te vormen vereniging. We willen iedere vrijwilliger van de vereniging voorzien van kleding van 

de club. Dit geeft een stukje verbondenheid en het gevoel dat we allemaal hetzelfde zijn. 

 

Het werven van vrijwilligers 

 

Het werven van vrijwilligers zal een belangrijk speerpunt zijn. Vaak is gebleken dat vele leden en 

ouders niet de moeite willen nemen om een bijdrage te leveren. Voetbal is alleen mogelijk met veel 

vrijwilligers. Wat deze personen wekelijks doen voor hun vereniging is vaak onderschat en mag ook 

niet op aantal personen worden afgeschreven.  

Om nieuwe vrijwilligers te werven zal er een actieve commissie moeten komen die dit gaat 

coördineren. Om te beginnen zullen leden vanaf 18 jaar automatisch een functie gaan krijgen. Dit kan 

variëren van een kantinedienst tot een wedstrijd fluiten. Het afkopen van een vrijwilligersfunctie 

behoort niet tot de mogelijkheden.  

De nieuwe vereniging staat voor gezamenlijkheid en warmte. Daarom is het belangrijk dat een ieder 

betrokken is bij de vereniging. Daarnaast zal de commissie bij een nieuwe inschrijving direct gaan 

anticiperen. Senioren leden zullen zelf een vrijwilligers functie moeten gaan vervullen. Zij krijgen 

hiervoor opties, zoals bovengenoemd een kantinedienst of iets dergelijks. Daarnaast is het natuurlijk 

ook mogelijk om een andere functie te gaan vervullen.  

Bij inschrijving van een junior lid zullen de ouders worden benaderd om een taak te gaan vervullen. 

Ook in dit geval zal het niet mogelijk zijn om dit af te kopen en zal er gekeken worden naar een taak 

die past bij deze persoon. Onder het mom van ´vele handen maken licht werk´ willen we een zo groot 

mogelijk vrijwilligers bestand opbouwen. 

 

Daarnaast zal een in april een vrijwilligers actie op touw moeten worden gezet. Deze dag zal 

georganiseerd worden om de huidige vrijwilligers van beide verenigingen bij elkaar te brengen, 



nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken en proberen zoveel mogelijk vrijwilligers te behouden voor 

de nieuwe fusieclub. De huidige vrijwilligers hebben kennis van zaken en zijn van onschatbare 

waarde voor de toekomst. Het gesprek aangaan met deze groep vrijwilligers is dan ook enorm 

belangrijk. In samenwerking met de activiteiten commissie zal deze middag/avond dan ook vorm 

moeten krijgen. Daarbij kan worden gekeken naar eventuele sprekers die onze (toekomstige) 

vrijwilligers kunnen enthousiasmeren.   

 

 

Beloning van vrijwilligers 

Vrijwilligers binnen een voetbalvereniging zijn onmisbaar. Het vele werk wat achter de schermen 

verzet word mag niet worden onderschat. Daarom is het erg belangrijk dat deze zich ook 

gewaardeerd voelen door een ieder binnen de vereniging. Een klein gebaar kan al veel betekenen. 

Daarom is het van groot belang dat wij ieder jaar laten merken hoeveel wij deze inzet waarderen.  

 

Jaarlijks zal er dan ook een geschenk worden uitgedeeld aan een ieder die zich op wat voor manier 

dan ook inzet voor de club. Dit kan bestaan uit een klein gebaar zoals een taart, bosje bloemen of 

iets in deze richting. Daarnaast willen wij standaard een vrijwilligers feest organiseren. Of dit 

jaarlijks moet gebeuren is nadar te bepalen, maar dit moet  een belangrijk speerpunt worden op de 

jaarlijkse agenda. Op deze dag zullen de personen die zich een jaar lang hebben ingezet voor de 

voor iedereen zelf eens lekker kunnen ontspannen en genieten. De bedoeling is dat deze avond zal 

worden verzorgd door de voetballers vanuit de senioren teams. Hierbij zullen de aanvoerders van 

ieder team verantwoordelijk voor worden gehouden om ervoor te zorgen dat iedereen zijn 

steentje hieraan bijdraagt. Deze vrijwilligers staan vaak week in week uit voor de voetballers klaar. 

Daarom kan deze feestelijke dag ervoor zorgen dat vrijwilligers enthousiast blijven, door te zien dat 

wij als vereniging hun waarderen en dit ook laten zien. Ook zal er op deze avond afscheid genomen 

kunnen worden van vrijwilligers die besloten hebben niet meer door te gaan.  

 

 

  



Voetbal/Technische zaken 

 

Technisch commissie 

 

Hoofd jeugd opleiding zal een functie gaan worden voor minimaal 2 personen. Vanwege de grootte 

van de jeugdafdeling zal dit ook zeker noodzakelijk zijn. Daarnaast zal deze TC worden aangevuld met 

een hoofd voetbalzaken senioren, junioren en pupillen. Iedere functie zal worden vervuld door 1 

persoon, waarbij hoofd voetbalzaken senioren tevens voorzitter zal worden van de TC. 

 

Trainers 

Bij een nieuwe vereniging zal er worden uitgegaan van ongeveer 35 trainers. Dit zou voldoende 

moeten zijn om alle teams te voorzien van goede trainingen. Wel moet er rekening worden 

gehouden met de grootte van de groepen en hulp van eventuele assistent trainers. Dit is vooral van 

belang bij de teams die op hoog niveau acteren of waarbij de grootte van de groep dusdanig is dat er 

behoefte is aan extra hulp.  

 

Leiders 

Het aantal leiders zal hoger liggen dan het aantal trainers. Momenteel zal er rekening gehouden 

moeten worden met 72 leiders. Van deze 72 zullen er 15 ook linie coördinator zijn. Dit is geen extra 

functie en zal dus een combinatie functie zijn. Voor junioren teams is het soms lastig een vaste leider 

te vinden. Wat is het verleden vaker is gebeurt, en met succes, is het vinden van meerdere leiders 

per team. Deze kunnen elkaar afwisselen zodat er iedere week minimaal 1 persoon beschikbaar is als 

leider. 

 

Scheidsrechters 

Het verkrijgen van meer scheidsrechters moet een van de speerpunten zijn voor de nieuw te vormen 

vereniging. Momenteel zijn er 14 clubscheidsrechters actief binnen beide verenigingen wat echt te 

weinig is. Er moeten minimaal 25 tot 30 clubscheidsrechters komen om ieder weekend voldoende 

bezetting te hebben. Daarnaast zal er een scheidsrechterscommissie moeten komen van 3 personen, 

die geleid zal worden 1 scheidsrechter coördinator.  

 

Wedstrijdzaken 

Wedstrijdzaken zal worden onder leiding staan van de coördinator wedstrijdzaken. Deze zal een 

commissie onder zich moeten hebben met daarin 4 personen. Deze zullen verantwoordelijk zijn voor 

alle zaken op wedstrijddagen.  

Ledenadministratie 

Het beheer van het ledenbestand  zal via sportlink gaan.  Hiervoor zal 1 persoon nodig zijn. 

Toernooi commissie 

Het survento toernooi is de afgelopen jaren altijd een groot succes geweest. Zou de nieuwe 

vereniging dit voort willen zetten, zal een toernooi commissie gevormd moeten worden. Deze zijn 

verantwoordelijk voor de organisatie van dit gehele toernooi. Hier moet worden uitgegaan van 

ongeveer 10 personen voor deze commissie 

 



Facilitair / Beheer en onderhoud accommodatie 

Facilitaire commissie 

De facilitaire commissie zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en gebruik van alle gebouwen, 

velden en veiligheid op het sportcomplex. Deze zullen jaarlijks bezig zijn met verbeteren van het 

sportcomplex. De commissie zal bestaan uit 4 personen, waarbij 1 persoon zal aansluiten bij de 

algemene bestuursvergaderingen.  

MOP Ploeg 

Duidelijk is dat de MOP ploeg van enorm belang is voor de vereniging. Deze handige ploeg is 

verantwoordelijk voor vele taken. De MOP ploeg zal nieuwe leden nodig hebben aangezien niet alle 

huidige leden van beide kanten willen of kunnen doorstromen. Dit wegens fysieke ongemakken. 

Vanwege het grote takenpakket wat de maandagochtend ploeg heeft, zal worden uitgegaan van 

minimaal 15 personen voor de MOP ploeg. Uiteraard kan en mag deze ploeg veel groter zijn. Er moet 

rekening worden gehouden met een kantine dame en/of heer voor deze vrijwilligers, zodat wanneer 

deze pauze hebben er een bakje koffie klaar staat. Deze laatste functie zou eventueel gecombineerd 

kunnen worden met bijvoorbeeld de wasvrouw/heer. 

Consul 

Er zal minimaal aan 1 consul nodig zijn. De taak van de consul is niet enorm groot in tijdsomvang, 

maar wel in het maken van de juiste keuzes. De consul is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de voetbalvelden. Dat betekend dat er een weloverwogen keuze moet worden gemaakt. Een 

consul zal wekelijks beschikbaar moeten zijn, daarom is het wenselijk om ook een reserve consul te 

hebben. Deze zal vanuit de vereniging worden voorgedragen aan de gemeente/KNVB.  

Kantine commissie 

Aangezien de kantine veruit de meeste vrijwilligers nodig heeft, zal er een kantine commissie nodig 

zijn. Een ieder commissie lid zal verantwoordelijk zijn voor zijn afdeling. De commissie moet een 

bezet worden door minimaal 4 personen. 

 

Bardiensten 

Vanuit de kantine commissie zullen er 2 personen verantwoordelijk zijn voor de bezetting van de 

kantine. Hierbij moet worden gedacht aan barpersoneel, keukenpersoneel, en algemene vrijwilligers 

die meerdere taken kunnen uitvoeren binnen de kantine. Hierbij moet gedacht worden aan 

koffie/thee in de pauze, het ophalen van lege glazen, tussentijds schoonmaken etc. Het doel is deze 

groep vrijwilligers zo groot mogelijk te maken, zodat er ten alle tijden genoeg bezetting is. Ook is de 

intentie om met zogenaamde “shifts” te gaan werken, dus vrijwilligers hoeven niet meer hele 

dagdelen aanwezig te zijn. Op deze manier blijft het leuk voor iedere vrijwilliger. De middagdiensten 

zullen dus worden opgedeeld in 2 diensten. 

 

Naast de zaterdagen zal de kantine ook op doordeweekse dagen geopend zijn. Ook op deze dagen 

zijn er dus vrijwilligers nodig om de bardiensten te draaien. 

  



Voorraad kantine 

Na ieder voetbalweekend zullen de voorraden weer moeten worden gecontroleerd, aanvullen en 

worden besteld. Deze functie zal door minimaal 2 personen moeten worden uitgevoerd. Verder zijn 

deze ook verantwoordelijk voor het contact met de leveranciers en het assortiment wat de kantine 

aanbied.   

Bestuursdiensten & Gastvrouw/heer 

Op de zaterdagochtend is er enorm veel drukte op het sportpark. Om alles hierbij in goede banen te 

leiden zijn er vrijwilligers nodig die op zaterdagochtend bestuursdiensten draaien en 

gastvrouwen/heren. De bestuursdiensten zijn er om het voetballen te faciliteren. Iedere zaterdag 

ochtend zullen er minimaal 3  vrijwilligers aanwezig moeten zijn. Dit zijn ideale taken voor 

voetballende leden die zelf in de middag moeten voetballen. Daarnaast moeten er ook iedere 

zaterdag gastvrouwen en/of heren zijn, bij voorkeur ook minimaal 3 personen. Deze zijn er om 

bezoekende teams en scheidsrechters te ontvangen en wegwijs te maken. Ook zouden deze bij 

kunnen springen in de kantine bij piek momenten. Ook tijdens de middagwedstrijden moeten deze 

bestuursdiensten worden uitgevoerd om de velden klaar te maken en randzaken in orde te maken. 

 

 

Communicatie en PR 

Bestuurslid communicatie 

Vanuit de communicatie commissie zal deze persoon plaatsnemen in de bestuursvergaderingen en is 

het aanspreekpunt voor de gehele commissie. 

ICT 

Er moeten minimaal twee mensen komen om deze afdeling te runnen. Deze personen zijn 

verantwoordelijk voor het beheer van applicaties, website, Wifi en narrowcasting.  

Mediateam 

Het mediateam zal bestaan uit verschillende afdelingen. Het eerste team is sociale media. Door het 

toenemende belang hiervan zullen hier 4 personen voor nodig zijn. Verder is er behoefte aan 2 

fotografen die aanwezig zullen zijn tijdens wedstrijden, maar ook voor het maken van teamfoto’s of 

andere activiteiten. Om iedereen op de hoogte te houden van wat er zich in het weekend heeft 

afgespeeld op de voetbalvelden zijn er ook 2 verslaggevers nodig. Deze zullen samenwerken met de 

web redactie. Deze 2 personen zijn verantwoordelijk voor wat er geplaatst word en het eindproduct. 

Grafische zaken 

Voor het bewerken van foto’s en afbeeldingen is behoefte aan 1 vrijwilliger.  

Omroeper 

Deze zal bij iedere thuiswedstrijd aanwezig zijn en zal worden uitgevoerd door 1 persoon. 

  



Interne zaken 

Activiteiten commissie 

Deze zal gaan bestaan uit ongeveer 8 personen. Vanuit beide verenigingen is aangegeven dat het 

overgrote deel zal nemen in de nieuwe activiteiten commissie. Hier is dus niet veel aanvulling nodig. 

Het grote pluspunt van deze commissie is dat er al een samenwerking is gestart en er al meerdere 

evenementen samen zijn uitgevoerd. Deze verloopt zeer voorspoedig en de commissie is goed 

gevuld. Binnen de commissie zal er een voorzitter, penningmeester en een lid interne zaken moeten 

komen. De laatste zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie naar het hoofd bestuur. 

 

Naast de activiteiten binnen de vereniging, zullen er ook minimaal 2 personen verantwoordelijk 

moeten worden voor de activiteiten die buiten de vereniging om worden geregeld, zoals de kermis, 

profronde en de feesttent met oud en nieuw. Hiervoor moeten jaarlijks veel vrijwilligers worden 

geregeld die deze evenementen ondersteunen.   

Vrijwilligers coördinator  

De vrijwilligers coördinatoren zullen het aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers binnen de 

vereniging.  Verder zullen deze de nieuwe vrijwilligers onder brengen bij de nieuwe commissies er 

zorgen voor een goede opvolging. Daarnaast zal het belangrijk zijn dat de coördinatoren zich houden 

aan het vrijwilligersbeleid en deze waar nodig zullen aanpassen na ieder seizoen. De coördinatoren 

gaan enorm belangrijke rol spelen binnen de hele vereniging, dus bij voorkeur personen met ervaring 

op deze posities neerzetten. Verder kunnen hier nog extra coördinatoren bij komen voor 

bijvoorbeeld nieuwe leden aan te spreken, kleding uit te delen bij nieuwe leden of af en toe 

gesprekjes aan te gaan bij de huidige vrijwilligers. Hier kunnen   

Vertrouwenspersoon 

De nieuwe vereniging moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt en met veel plezier heen 

gaat. Daar hoort ook de gelegenheid bij om dingen die iemand ervaart als niet juist, niet goed of zelfs 

fout, bij iemand neer te leggen om daar serieus naar te kijken, te luisteren en te adviseren. Deze taak 

zal in eerste instantie uitgevoerd worden door 1 vrijwilliger. Aangezien deze taak soms een pittige 

kan zijn als men hier nog geen ervaring mee heeft, zal de voorkeur uitgaan naar iemand met ervaring 

op dit gebied. 

  



Algemene zaken 

 

Kleding commissie 

De nieuwe vereniging heeft behoefte aan een kleding commissie. Een belangrijk gegeven zal bij 

aanvang van het nieuwe seizoen zijn dat alle leden compleet nieuw in de kleding moeten worden 

gestoken. Dit moet allemaal geadministreerd worden en er moet voldoende kleding besteld worden. 

Ook moet er voldoende reserve kleding aanwezig zijn. Deze kleding commissie zal moeten bestaan 

uit minimaal 4 personen, waar eventueel ruimte is voor uitbreiding. Verder zal er ook een fysieke 

plek moeten zijn in het nieuwe clubhuis waar kleding kan worden besteld of gehaald. Ook deze zal op 

zaterdagochtend moeten worden bemand. Daarnaast is de kleding commissie ook verantwoordelijk 

voor de bestelling die worden geplaatst in de online webshop. De kleding commissie staat ook 

rechtstreeks in contact met de leverancier voor eventuele problemen bij bestellingen.  

Sponsor commissie 

De sponsor commissie zal werken met een commissie van ongeveer 5 personen. Deze zal een aantal 

keer per jaar bij elkaar komen, vooral rond de tijd dat contracten gaan aflopen en deze verlengd of 

vernieuwd moeten worden. Vanuit beide verenigingen en de fusie groep is er al aangegeven dat de 

meeste hun werkzaamheden willen voortzetten bij de nieuwe vereniging. Veel nieuwe vrijwilligers in 

deze commissie zijn er dus niet nodig. Ook hebben de huidige leden veel kennis van alle contracten, 

wat cruciaal kan zijn voor de nieuwe contracten die zullen worden afgesloten. 

  



Overzicht: 

Voetbal / Technische zaken: 

- Technische commissie  5  

- Trainers   35 

- Leiders   72 

- Scheidsrechters 33 

- Wedstrijdzaken 6   

- Toernooi comm. 10 

Totaal:   161 vrijwilligers 

Facilitaire zaken: 

- Facilitaire commissie 4 

- Kantine commissie 4 

- MOP ploeg  15 

- Consul   1 

- Club van 100  5 

- Bardiensten  30 

- Voorraden kantine 2 

- Bestuurdiensten 6 

- Gastvrouw/heer 6 

Totaal: 73 vrijwilligers 

Interne zaken: 

- Activiteiten comm. 8 

- Externe activiteiten 2 

- Vrijw. Coördinator 5  

Totaal: 15 vrijwilligers 

Communicatie & PR: 

- Bestuurslid  1 

- ICT   2 

- Mediateam   10 

- Grafische zaken 1 

- Omroeper   1 

Totaal: 15 vrijwilligers 

Algemene zaken: 

- Kleding commissie 4 

- Sponsor commissie 5 

Totaal: 9 vrijwilligers 

 

Minimaal aantal vrijwilligers nieuwe vereniging: 273 vrijwilligers 


