Vrijwilligersbeleid Tafeltennis Zwolle

Februari 2017

Inleiding:
Tafeltennis Zwolle is een leuke, gezellige vereniging en dat willen we graag zo houden. Zoals vele
verenigingen heeft ook Tafeltennis Zwolle het probleem dat de inzet voor het vrijwilligerswerk van te
weinig mensen komt. Tafeltennis Zwolle wil er dan ook voor zorgen dat het vrijwilligerswerk dat binnen
de vereniging gedaan moet worden evenrediger over de leden van de vereniging wordt verdeeld, waarbij
het bestuur er vanuit gaat dat alle leden hun steentje bij willen dragen aan de vereniging.
Om een evenredigere verdeling van het vrijwilligerswerk te bewerkstelligen, voert Tafeltennis
Zwolle, in navolging van vele (Zwolse) sportverenigingen en in overeenstemming met de ALV, een
vrijwilligersplicht in.
Alle uit te voeren taken zijn met uren gewaardeerd. Hoewel dit altijd discutabel is, hebben wij
geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te berekenen en hebben we gekeken naar hoe (on)aantrekkelijk een taak
is. Daarnaast weten we hoeveel uren er in totaal in te vullen zijn en hoeveel mensen er zijn om de taken uit
te voeren. Van ieder lid, of ouder van een kind dat lid is, wordt hierbij verwacht dat hij/zij zich 12 uur per
jaar vrijwillig inzet voor de vereniging, of 9 uur in het geval van schoonmaak. Als een lid hier om wat voor
reden dan ook niet toe in staat is, kan dit met een bedrag van €70,- worden afgekocht. Het geld dat dit
oplevert, zal worden gebruikt om de taken te bekostigen waarvoor geen of onvoldoende vrijwilligers
gevonden kunnen worden.
Het doel is om alle leden een bijdrage te laten leveren aan het invullen van de vrijwilligerstaken
binnen de vereniging, waardoor alle taken ingevuld worden, er ruimte en mankracht beschikbaar is om
nieuwe dingen op te pakken en dat Tafeltennis Zwolle een prettige, gezellige en aantrekkelijke vereniging
is en blijft.
Invoering:
Nieuwe leden krijgen bij inschrijving de benodigde informatie en formulieren om zich in te kunnen
schrijven voor hun vrijwilligerstaken. Na uiterlijk een half jaar worden nieuwe leden door de
vrijwilligerscoördinator benaderd en wordt hen gevraagd welke taken zij willen gaan doen.
Huidige leden kunnen op verschillende (trainings)avonden (13 t/m 24 februari 2017) de formulieren
invullen en inleveren op de club, of de ingevulde formulieren digitaal per mail insturen naar
vrijwilligers@tafeltenniszwolle.nl.
Voor jeugdleden geldt dat de ouders deze verplichting op zich nemen, waarbij ouders met meerdere
kinderen op de club maar voor één kind vrijwilligerswerk hoeven te voldoen. 75+-ers en rolstoelers zijn
uitgezonderd van de vrijwilligersplicht, maar zij mógen uiteraard wel een bijdrage leveren.
Het is de bedoeling dat op het formulier een eerste, tweede en derde keuze wordt ingevuld. De
vrijwilligerscoördinatoren delen de leden vervolgens in op basis van de voorkeuren en berichten de leden
hierover. Bij de meeste taken in de keuzelijst staat geen specifieke datum vermeld. De
vrijwilligerscoördinatoren maken een schema in overleg met de mensen die zich voor deze taak hebben
opgegeven. Ze zullen hierbij proberen zoveel mogelijk de eerste keuze toe te kennen, maar dat zal
waarschijnlijk niet altijd lukken. Daarnaast zijn voor bepaalde taken specifieke kwaliteiten nodig, wat
eveneens wordt meegenomen in de overweging..
Het kan zijn dat je op dit moment al bent ingepland voor één van de taken die op de keuzelijst vermeld
staat (bijvoorbeeld een bardienst op de vrijdagavond) , gelieve die taak dan als één van je keuzes te
selecteren.
‘Spelregels’:
1. De vrijwilligerscoördinatoren hebben het recht af te wijken van de opgegeven voorkeuren, en het
bestuur behoudt zich het recht voor om bij te sturen waar nodig is.
2. Zijn er voor bepaalde taken onvoldoende vrijwilligers, dan wordt er afgeweken van dit schema.
3. De groepen worden naar behoefte opgevuld.
4. Als je je opgeeft voor schoonmaak, hoef je geen 12, maar 9 uur vrijwilligerswerk te verrichten.
5. 75+-ers en rolstoelers zijn uitgezonderd van de vrijwilligersplicht.
6. Het invullen van een (bestuurs)functie binnen de vereniging geldt als vrijwilligerstaak.

7. Afkopen van de vrijwilligersplicht kost €70,-.
8. Bij niet inleveren of onvolledig invullen krijgen leden een rekening van €70,- te voldoen.
9. Bij ongeoorloofd inroosterverzuim volgt een waarschuwing en moeten de uren worden ingehaald.
Bij een tweede verzuim volgt een boete van €70,-.
10. Alleen in goed overleg met de vrijwilligerscoördinatoren kan met geldige argumenten worden
afgeweken van de regels.

Taakomschrijvingen:

Het vrijwilligerswerk binnen de vereniging is op te delen in een aantal aspecten: (bestuurs)functies binnen
de vereniging, bardienst, schoonmaak en technische zaken. Hieronder volgt een korte omschrijving van
alle taken.

(Bestuurs)functies

Wat?
Bestuurslid: Voorzitter
Bestuurslid: Accommodatie
Bestuurslid: Secretaris
Bestuurslid: Penningmeester
Bestuurslid: Sponsoring
Bestuurslid: Algemeen
Bestuurslid: Technische Zaken
Bestuurslid: Communicatie
Vertrouwenspersoon
Ledenadministratie
Voorzitter activiteitencommissie
Jeugdcoördinator
Wedstrijdsecretaris Senioren
Wedstrijdsecretaris Jeugd
Materiaalman/vrouw
Webmaster
Inkoop bar
Kascommissie
Klusjesman/vrouw
Vrijwilligerscoördinator
Lid activiteitencommissie
Lid sponsorcommissie
Communicatiefunctionaris

Omschrijving

Verzorgen en bestellen van tafeltennismaterialen

Persberichten opstellen; content van de website, nieuwsbrief, social
media verzorgen

Bardienst

Als barman/barvrouw (18+) ben je op vaste tijdstippen aanwezig om iedereen te voorzien van drankjes en
iets te eten. Daarnaast zorg je ervoor dat de koelkasten gevuld blijven en laat je bar en keuken weer netjes
achter (incl. afwas).
Bardiensten vinden plaats op de volgende weekdagen en tijden:
Maandagavond
20.15-22.15
Dinsdagavond
19.15-21.45 & 21.30-0.00 (op competitieavonden)
19.45-22.45 (op vrijspeelavonden)
Vrijdagavond
19.00-22.00 & 22.00-01.00 (op competitieavonden)
19.30-21.30 & 21.30-23.30 (op vrijspeelavonden)
Zaterdagochtend (bij jeugdwedstrijden)
09.00-11.00
11.00-13.00
Zaterdagmiddag (bij landelijke wedstrijden) 12.30-15.30
15.30-19.30
Zondag
Incidenteel kantinedienst nodig bij bv. meerkampen
Daarnaast is bij verschillende toernooien en activiteiten barpersoneel nodig (vinden eigenlijk altijd in het
weekend plaats, meestal op zaterdag):
Clubkampioenschappen jeugd, Clubkampioenschappen senioren + BBQ, Scholierentoernooi,
Vriendjestoernooi, Familietoernooi, Flatstoernooi, Nieuwjaarsreceptie, Sjoelen (2x per jaar), Klaverjassen
(2x per jaar), Pokeren, Slotavond/BBQ.

Schoonmaak
Voor de verschillende taken die vallen onder schoonmaak gelden verschillende tijden en frequenties
waarop iets gedaan moet worden. Voor sommige taken is (per keer) één persoon nodig, voor andere
meerdere.
Wat?
Omschrijving
WC’s, douches en Schoonmaken en dweilen, ook
kleedkamers
handdoekjes, wc-blokjes, zeep etc.
Wassen
Was van de keuken doen

Wanneer?
aanvullen Wekelijks, het liefst maandag of
dinsdag
Wekelijks

Schoonmaak
Vegen en dweilen van de vloer in de kantine en Wekelijks op woensdagochtend
kantine
& keuken.
keukenvloer
Glazen bar afwassen Afwassen glazen kantine
Elke vier weken
Schoonmaken
apparaten
kantine/keuken
Afvoeren
oud
papier en oud vet
Speeltafels
schoonmaken
Grote schoonmaak:
Keuken en vrieskist
Grote schoonmaak:
bestuurskamer en
berging

Duur?
2 uur per
week
1 uur per
keer
1 uur per
keer

1 uur per
keer
Frituur, fornuis, aanrecht, magnetrons tosti-ijzer, Tijdens de competitie elke 3 2
koffiemachine schoonmaken. Oude olie in de weken, buiten de competitie personen
flacons vullen, frituur grondig schoonmaken en elke 5 weken.
elk 2 uur
nieuwe olie erin. Ook een nieuwe handdoek
onder de frituurbakken leggen
Tijdens de competitie elke 3 1 uur per
weken, daarbuiten elke 5 keer
weken.
Iedere maand
1 uur per
keer
Alle keukenkastjes + vriezer schoon en Zomer- en kerstvakantie
3
opgeruimd
personen
elk 4 uur
Zomer- en kerstvakantie
2
personen
elk 2 uur

Technische zaken
Wat?
Coachen/begeleiden
jeugdteams competitie
Zaalwacht jeugd

Omschrijving
Voor lagere teams kunnen dit ouders zijn,
verder zijn zo veel mogelijk coaches
wenselijk. Jeugd 1 is verplicht en de
starters ook.
Aanwezig zijn in zaal voor vragen,
problemen etc.

Wanneer?
Duur?
Zaterdags tijdens 4 uur per wedstrijd.
competitie

Zaterdagochtend 4 uur per wedstrijd.
van 9-13 tijdens
jeugdwedstrijden
Coachen
bij Coachen bij NK A+B, Ranglijsten BC In het weekend
8 uur per toernooi
jeugdtoernooien
(3x), Ranglijst A (2x), NJM (3x).
Organisatie CK Jeugd
Vooraf opzetten van het toernooi,
8 uur
indeling en toernooischema maken
Organisatie CK Senioren
Vooraf opzetten van het toernooi,
8 uur
indeling en toernooischema maken
Hulp trainingsweek
Koken trainingsweek
2 personen per avond,
3 uur per keer. In totaal
20 uur.

