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Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist 
 

Doel 

Het bestuur van de Zwemclub Zeist heeft met het vrijwilligersbeleid tot doel om meer ouders en 
leden te betrekken bij de vereniging om de continuïteit van de Vereniging te borgen en waar 
mogelijk de kwaliteit van het sporten te verbeteren. 

 

Inleiding  
Elk jaar is het binnen de vereniging weer een grote uitdaging om voldoende Vrijwilligers te 
vinden die alle taken kunnen oppakken die nodig zijn om de leden te kunnen laten sporten. 
Hiervoor is het van belang om i) aan de externe plicht te kunnen voldoen die de KNZB de 
vereniging oplegt en ii) de interne plicht om aan de kwaliteitsnorm te voldoen die je als lid mag 
verwachten en waarvoor je contributie betaalt. 

De uitdagingen waarvoor wij in het vrijwilligersbeleid een oplossing zoeken zijn o.a.  

● een tekort aan vrijwilligers laatste decennia;  
● betrokkenheid van ouders en leden bevorderen; 
● financiën laten het beperkt/niet toe om vrijwilligers te betalen;  
● zwemmen/waterpolo is een relatief dure sport i.v.m. badhuur en moet wel aantrekkelijk 

blijven;  
● groei van het aantal leden is alleen mogelijk als aan KNZB normen wordt voldaan. 

 

Opzet  
Door het belonen/ stimuleren van leden/ouders voor hun bijdrage als vrijwilligers willen wij het 
tekort aan vrijwilligers terugbrengen. Hierbij hebben wij de volgende uitgangspunten 
geformuleerd:  

● Invloed op 'eigen' contributie voor een lid; 
● Streven is budgetneutraal voor de vereniging; 
● Eenvoudig/ transparant 

 

Algemeen  

De volgende vergoedingen gaan gelden voor de leden bovenop de geldende contributie: 

● Geen vrijwilligerstaken: verhoging van € 50  
● Basis vrijwilligerstaken: budget neutraal  
● Plus vrijwilligerstaken: korting van € 50 
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Toelichting en uitzonderingssituaties  

1. Dit beleid is van toepassing ten aanzien van alle Clubleden (jaarleden), dit zijn de leden 
die deelnemen aan tenminste: waterpolo, wedstrijdzwemmen en/of zwemvaardigheid. 

I. Het vrijwilligersbeleid is van toepassing vanaf het kalenderjaar dat volgt op het 
kalenderjaar waarin men lid is geworden 

II. Per meerderjarig lid geldt het vrijwilligersbeleid 
III. Betaalde functies vallen buiten deze regeling 
IV. In het geval van een minderjarig lid (jonger dan 16 jaar op 1 januari), worden de 

ouders/verzorgers geacht bij te dragen in het vrijwilligerswerk 
V. Indien er meerdere minderjarige leden in een gezin zijn, hoeft er slechts één keer 

vrijwilligerswerk te worden verricht 
VI. Indien er binnen een gezin zowel meerderjarige- als minderjarige-leden zijn, dan 

moet elk meerderjarig lid zelf aan de vrijwilligersverplichting voldoen. Voor 
minderjarige kinderen uit het gezin geldt dat de verplichting voor alle minderjarige 
kinderen samen geldt, dus maximaal 1 keer. Dit kan gedaan worden door (een 
van) de ouders of (een van) de meerderjarige kinderen. 

VII. Indien een ouder/verzorger de vrijwilligerstaak op zich heeft genomen voor een 
minderjarig lid, en het minderjarig lid wordt 16 (dus meerderjarig lid). Dan is het 
mogelijk om dispensatie aan te vragen bij het bestuur/vrijwilligerscommissie voor 
het eerste meerderjarige lid in het gezin, indien de ouder/verzorger een 
vrijwilligerstaak uitvoert als zijnde:  

a. Official bij het wedstrijdzwemmen 
b. Bondsscheidsrechter bij de waterpolo 

2. In beginsel zijn de functies voor één persoon, maar wanneer men de functie gezamenlijk 
wil uitvoeren zal onderling afgesproken moeten worden hoe dit geregeld wordt. De 
korting op de verhoging wordt maar met één persoon verrekend. Deze persoon is ook 
verantwoordelijk voor de taak. 

3. Mogelijkheden voor mensen die meerdere functies willen vervullen:  
○ Twee Basis functies = één plus functie  
○ De plus functie is de maximaal te behalen vergoeding. Er kan dus maximaal € 50 
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in mindering worden gebracht op de contributie. 
4. In plaats van een vrijwilligerstaak is het mogelijk om een sponsor van minimaal 350 euro 

aan te brengen, hierbij vervalt de vrijwilligersbijdrage. 
5. Leden via het jeugdsportfonds worden niet uitgesloten voor de vrijwilligersbijdrage. In 

overleg met het bestuur kan een uitzondering gemaakt worden. 
6. Bij opzegging van een lid, gedurende het kalenderjaar, wordt de vrijwilligersbijdrage niet 

teruggestort. 
7. De vrijwilligersbijdrage wordt aan het begin van het jaar geïncasseerd en is van 

toepassing voor: 

• elk meerderjarig lid  
• het eerste minderjarige lid van een gezin. 

Het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar) geldt als meetmoment, waarna er wordt 
gekeken welke vrijwilligerstaken zijn vervuld, aan de hand daarvan wordt er aan het 
begin van het daaropvolgende kalenderjaar gefactureerd/ verrekend. 

8. Een lid is zelf verantwoordelijk voor het kenbaar maken van de uitgevoerde 
vrijwilligerstaken bij de vrijwilligerscoördinator om in aanmerking te komen voor de 
vergoeding. 

9. Het bestuur, de wedstrijdzwemcommissie, en waterpolocommissie kunnen afwijken van 
deze artikelen in geval van bijzondere omstandigheden. 

10. het eerste jaar, 2018, geldt een overgangsregeling. Leden die de jaren daarvoor 
vrijwilligerstaken uit de categorie extra hebben vervuld en dit in 2018 blijven doen. 
Kunnen i.o.m. het bestuur aanspraak maken op budget neutrale regeling. 

11. Bij een overschot aan vrijwilligers dient gekeken te worden of er taken kunnen worden 
onderverdeeld en/of er meer taken kunnen worden gedefinieerd. 

 


