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          Maart 2021   

 
 

Vrijwilligersbijdrage: wat vinden onze leden ervan? Jouw mening telt!  

 

Dit onderwerp staat op de agenda van de algemene ledenvergadering op 14 april 2021 en het 

bestuur zou graag de mening van haar leden willen weten over het invoeren van een dergelijke 

bijdrage. Mocht je niet kunnen deelnemen aan de digitale vergadering, stuur dan je mening uiterlijk 

10 april per mail naar: secretaris@switch87.nl  

 

Waarom een vrijwilligersbijdrage? 

Switch ’87 draait als vereniging op de inzet van vrijwilligers: spelers en speelsters, overige leden 

en betrokkenen, ouders van jeugdleden. Zoals veel andere sportverenigingen ondervindt ook 

Switch ’87 dat het in toenemende mate lastig is om een nieuw generatie vrijwilligers te vinden en te 

behouden voor de verschillende functies en taken binnen de vereniging. Een gevolg hiervan is dat 

de werkzaamheden die gedaan moeten worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers 

zijn komen te rusten: slechts 26 % van de actieve leden is vrijwilliger.  

 

Wil de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijven dan zullen er meer mensen actief 

moeten worden. Natuurlijk zouden voor bepaalde taken betaalde krachten kunnen worden 

aangenomen maar dit wordt om verschillende redenen als onwenselijk en onhaalbaar beschouwd 

(forse contributieverhoging voor alle leden, minder betrokkenheid en kennis van de vereniging 

etc.). De continuïteit van Switch ’87 komt nu al onder druk te staan (zie mail van het bestuur van 

oktober 2020) en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Er zal wat moeten veranderen om 

te kunnen voortbestaan. 

 

Hoe werkt dat, een vrijwilligersbijdrage?  

 

Bij het invoeren van een vrijwilligersbijdrage wordt het vervullen van een vrijwilligerstaak binnen de 

vereniging “verplicht” gesteld voor spelende leden van 18 jaar en ouder en de ouders/verzorgers 

van de leden jonger dan 18 jaar die spelend lid zijn. De prikkel die aan deze verplichting wordt 

verbonden is dat de spelende leden aan het begin van het seizoen een verplichte 

vrijwilligersbijdrage per gezin in rekening zal worden gebracht, gelijktijdig met de betaling van de 

contributie over het eerste seizoenskwartaal (juli, augustus, september). De hoogte van de 
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bijdrage zal nog moeten worden vastgesteld, maar denk bijvoorbeeld aan een bedrag van zo’n € 

60,--/gezin/jaar. Door het vervullen van vrijwilligerstaken kunnen punten worden verdiend die aan 

het eind van het jaar worden ingewisseld voor geld en in mindering op de vrijwilligersbijdrage kan 

worden gebracht.   

 

Bestuursleden, commissieleden en trainers worden vrijgesteld van betaling van de  

vrijwilligersbijdrage. In onderstaande lijst zijn als voorbeeld de punten (1 punt is €1,--) 

weergegeven die bij de verschillende taken te behalen zijn.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat gebeurt er met de inkomsten uit de vrijwilligersbijdragen? 
 

De inkomsten komen ten goede aan de vrijwilligers, bijvoorbeeld om onze vrijwillige trainers een 

hogere vergoeding te betalen, in incidentele gevallen bepaalde taken uit te besteden en voor onze 

vrijwilligers een activiteit te organiseren. Ook kan het geld gederfde inkomsten dekken doordat wij 

niet meer in staat zijn sponsors en adverteerders aan te trekken vanwege gebrek aan vrijwilligers.      

Overzicht huidige vrijwilligersfuncties Switch '87 

Op dit moment heeft Switch ’87 211 leden (inclusief donateurs) waarvan 176 leden actief sporten 

(volleybal en badminton). Totaal telt de vereniging 67 actieve vrijwilligers waarvan 45 actief 

sporten. Ofwel 26% van de actieve leden is actief vrijwilliger. Binnen de vereniging bestaan er 31 

functies. Enkele vrijwilligers vervullen 3 of meer taken. 

 

 

 

Functie Aantal punten 

Scheidsrechter 15 punten/wedstrijd 

Toernooidiensten STAM 10 punten/dienst/dag 

Ondersteuning jeugdactiviteiten 15 punten/keer 

Kascontrolecommissie 15 punten/keer/seizoen 

Materiaalbeheerder 60 punten per seizoen  

Webmaster 60 punten/seizoen 

Clubbladen verspreiden 15 punten/uitgave 

Zaalwacht 15 punten/keer 

Coach 15 punten/wedstrijd 

Assistentie jeugdtoernooi 15 punten/keer 

Assistentie Clinics 15 punten/keer 

Assistentie jeugdkamp 15 punten per dagdeel 

Etc.  
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 Functie Aantal 

1 Voorzitter 1 

2 Secretaris 1 

3 Penningmeester 1 

4 Vrijwilligers coördinator 1 

5 Technisch coördinator 1 

6 TAC lid 3 

7 JC-voorzitter 1 

8 JC-secretaris 1 

9 JC lid 4 

10 Coördinator social media 1 

11 Advertentieophaler 2 

12 Sponsor coördinator 1 

13 Webmaster 1 

14 Clubbladredacteur 3 

15 Clubbladbezorger 2 

16 Ledenadministrateur 1 

17 Wedstrijdsecretaris 1 

18 Kledingbeheerder 1 

19 Vertrouwenscontactpersoon 2 

20 Scheidsrechter 16 

21 Scheidsrechtercoördinator 1 

22 Trainer 19 

23 Coach 10 

24 Trainersbegeleider 6 

25 Verzorger 1 

26 Materiaalbeheerder 1 

27 Coördinator Grote Clubactie 1 

28 Coördinator Paasloterij 2 

29 Beach coördinator 2 

30 Kascontrole commissie 2 

31 STAM lid 10 

 Totaal 100 

 

  

 Ten slotte 

 

Het invoeren van een vrijwilligersbijdrage is best een ingrijpende zaak, kost weer tijd van onze 

vrijwilligers en geld van onze leden. Het bestuur ziet het dan ook als een maatregel die ze liever 

niet invoert maar dan zullen zich meer leden moeten melden als vrijwilliger en die dan ook 

bestuursfuncties willen vervullen: de keuze is dus aan de leden.  

 

 


