
Vraag en antwoord 
 
 
Ter inleiding: 
We maken onderscheid in vrijwilligerswerk en verenigingswerk.  

• Bij vrijwilligerswerk moet je denken aan terugkerende taken zoals trainer en coaching, 
wedstrijdsecretariaat, deelnemen in commissies en bestuurstaken. 

• Verenigingswerk betreft bijvoorbeeld het draaien van een bardienst, schoonmaken, 
onderhoudswerkzaamheden, zaalwacht, het fluiten van een wedstijd, het meehelpen bij een 
schoolkorfbaltoernooi’ of het wegbrengen van palen naar de sporthal. Feitelijk dus eenmalige 
gebeurtenissen.  

 
Wat is straks de bedoeling? 
Van ieder lid en ouders van jeugdleden (tot een bepaalde leeftijd) wordt verwacht dat hij of zij 10 uur per 
seizoen verenigingswerk uitvoert. Dit werk kan bestaan uit bv het draaien van een bardienst, het fluiten van 
wedstrijden, helpen bij onderhoud of het meehelpen van evenementen. 
 
Wanneer gaat het in? 
Per seizoen 2022-2023. 
 
Waarom wordt verenigingswerk verplicht gesteld? 
Op dit moment wordt een groot gedeelte van het verenigingswerk en vrijwilligerswerk uitgevoerd door een 
klein groepje leden. Dit kost hen veel tijd. Ook het zoeken en vinden van ‘vrijwilligers’ is moeilijk en kost veel 
tijd. 
Als lid ben je echter ook onderdeel van de vereniging. En samen zorg je ervoor dat de vereniging als zodanig 
kan functioneren. Dat doen we met elkaar en voor elkaar. 
 
Ik doe al veel taken? Wat nu? 
We maken onderscheid in verenigingswerk en vrijwilligerswerk. Degene die reeds op frequente basis 
vrijwilligerswerk uitvoeren, hoeven geen ‘verenigingswerk’ uit te voeren. 
 
Waarom 10 uur? 
Hiervoor zijn meerdere redenen. We denken dat we met 10u per seizoen alle taken kunnen vullen. 
Daarnaast is 10u per seizoen ook een gangbare hoeveelheid bij andere verenigingen. In de praktijk zal blijken 
of we deze hoeveelheid naar boven of wellicht naar beneden kunnen bijstellen. 
 
Hoe weet ik straks wat ik kan uitvoeren? 
We doen nu onderzoek naar een geschikte tool. Het is de bedoeling dat straks ieder lid zich kan inschrijven 
voor bepaalde taken via een webapplicatie, app of via mail. Meer informatie hierover volgt. 
 
Ik ben geen lid, maar mijn kind wel? Moet mijn kind nu een taak gaan uitvoeren? 
We hanteren een leeftijdsgrens waarboven we van leden inzet verwachten. Onder die leeftijd zal een ouder 
van het kind de taak moeten uitvoeren.  
 
Ik heb meerdere kinderen die lid zijn en ik ben zelf ook lid. Wat nu? 
Het staatje op de volgende pagina laat zien wat de bedoeling is. 
  



Leeftijdsgroep Hoeveel Opmerking 
Ik zit in een A-team of 
ik zit in een senioren-team 

10 uur per lid per seizoen   

Ik zit in een B-team 6 uur per lid per seizoen 
 

Eén of meerdere kinderen zitten 
in de Kangoeroes t/m C-team 

10 uur per gezin per seizoen Indien één of beide ouders van 
het kind zelf ook lid zijn, dan 
vervalt deze 10 uur per gezin per 
seizoen. Het verenigingswerk 
geldt dan voor een lid van een 
senioren-team (10 uur per lid per 
seizoen).   
  
* Mits het kind/lid in de Kangoeroe t/m 
C-team zit. Vanaf de B en hoger geldt het 
aantal uur verenigingswerk zoals 
hierboven opgenomen.  
* Als er meerdere kinderen lid zijn en in 
deze leeftijdsgroep vallen, geldt dus 10u 
per gezin (en niet cumulatief). 

 
Mag ik meer dan 10u maken per seizoen? 
Ja. De 10u geldt als minimum. 
 
Ik heb nog nooit verenigingswerk uitgevoerd? En nu? 
Met de verschillende commissies werken we hard om de verschillende taken goed te beschrijven en 
instructies te maken. Verdere informatie hierover volgt. 
 
Tellen straks de wedstrijden die ik fluit ook mee? 
Ja. Elke wedstrijd telt voor 1 uur mee. 
 
Ik ben soms invalcoach, ‘rijd vaak naar wedstrijden’ of schrijf weleens een wedstrijdverslag. Tellen deze 
uren dan ook voor het totaal van 10? 
Nee.  
Invalcoach of ‘rijders’ scharen we onder de noemer ‘niet-verenigingswerk. Verenigingswerk betreft 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de vereniging als entiteit draaiende te houden. Verenigingswerk 
verschilt in dat geval dan ook van zgn. ‘niet- verenigingswerk’ omdat in de basis deze taken niet perse 
noodzakelijk zijn. 
 
Mag ik afkopen? 
We hanteren geen systeem van afkoop. 
 
Kan er straks geruild worden? 
Ja. Een lid blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn taak. 
 
Ik heb een andere vraag. 
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer vragen. In de komende periode wordt e.e.a. snel duidelijk(er) en zal nog 
informatie volgen. Houdt de website in de gaten. 
Vragen tot die tijd kunnen gesteld worden aan: verenigingswerk@svrwa.nl.  


