
Vrijwilligersbeleid TC Maliskamp (“Vele handen maken licht werk”) 

Inleiding 

Een vereniging als de onze kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers houden een club  

draaiend. Van bestuur tot parkbeheerder en van gastvrouw tot jeugdcommissie. Ons devies is 

dan ook: “Tennissen doe je niet alleen ! Samen moeten we het doen “ (1). Iets doen voor de 

club moet normaal worden gevonden. 

Het bestuur wordt ondersteund door veel commissies, maar ook door leden die individueel 

hand- en spandiensten verrichten. Zo houden we de club (ook financieel) gezond en 

aantrekkelijk en kunnen veel een- en meerdaagse evenementen blijven worden georganiseerd 

voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Daarbij zijn nieuwe initiatieven van de 

leden altijd welkom. Beschikbaarheid van voldoende gemotiveerde vrijwilligers is van 

essentieel belang voor de club. 
 

(1) Zie “Over de vereniging” op de website van TC Maliskamp. 

 

Aanmelding en coördinatie 

Voor nieuwe leden geldt dat zij op het aanmeldingsformulier kunnen aangeven of en voor 

welke vrijwilligersactiviteiten binnen de club zij beschikbaar zijn. De ledenadministrateur 

geeft dit door aan de voorzitters/contactpersonen van de diverse commissies. Als er vacatures 

zijn in een commissie wordt daaruit geput en wordt veelal informeel geworven voor nieuwe 

leden. Een enkele keer wordt daarvoor (ook) aandacht gevraagd in een bericht op de website 

of clubapp. Op de website kun je terug vinden hoe de commissies zijn samengesteld. De 

contactpersonen staan elders op de website met telefoon-nummer en e-mailadres vermeld.  

 

Geen vrijwilligersvergoeding 

Aan vrijwilligers wordt in principe geen vergoeding voor verrichte activiteiten of verleende 

diensten verstrekt. In zeer bijzondere gevallen kan van deze regel worden afgeweken als 

daartoe volgens het bestuur aanleiding bestaat. Aan dit beleid ligt - mede gelet op de beperkt 

beschikbare financiële middelen - ten grondslag dat je vrijwilligerswerk nu eenmaal in 

beginsel onbetaald voor een ander doet, en niet om “ er iets aan te verdienen”. Overigens 

levert het doen van vrijwilligerswerk in de meeste gevallen ook wat op voor jezelf. Zo komt 

het verrichten van vrijwilligerswerk allereerst ten goede aan de vereniging waarvan jezelf lid 

bent. Daarnaast kunnen er tal van andere motieven zijn die het doen van vrijwilligerswerk 

voor iemand aantrekkelijk, zinvol of nuttig maken. En last-but-not-least kan vrijwilligerswerk 

ook voortkomen uit de notie dat je wat terug wilt doen of - meer in ruime zin - een bijdrage 

aan de samenleving wilt leveren zonder dat daar direct  een concrete prestatie of geldelijke 

beloning tegenover staat. 

 

Wel onkostenvergoeding   

Als door vrijwilligers ten behoeve van activiteiten of diensten voor TC Maliskamp 

noodzakelijk en aantoonbaar kosten worden gemaakt, worden deze op vertoon van nota 

vergoed. 

 

VOG 

Alle vrijwilligers die met jeugdleden werken zijn verplicht een VOG (Verklaring omtrent 

gedrag) over te leggen. Dit geldt in ieder geval voor de trainers die lessen verzorgen en 



begeleiding geven aan de jeugd. Hierdoor geeft de club aan de (ouders van) leden het signaal 

sociale veiligheid belangrijk te vinden en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Zie in dit 

verband ook de aanstelling van een vertrouwenspersoon (2) in 2018.    
 

(2) Het bestuur heeft - ter borging van een veilig sportklimaat en gewenst gedrag binnen de vereniging - een 

vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Deze fungeert als eerste aanspreekpunt voor (ouders van) de 

leden en het bestuur bij meldingen, opmerkingen of vragen over concrete incidenten, waarbij 

grensoverschrijdend gedrag aan de orde is. De VCP is onafhankelijk en biedt een laagdrempelige voorziening. 

Indien nodig kan hij worden belast met het voorbereiden en/of coördineren van preventieactiviteiten. Daarnaast 

kan hij het bestuur gevraagd of ongevraagd van advies dienen. De VCP (op dit moment Marcel Griens) is 

telefonisch bereikbaar onder nummer 06-11387601 en per e-mail : griens@home.nl 

 

Commissiedag 

Voor de vrijwilligers wordt door het bestuur jaarlijks op de zogeheten commissiedag een 

activiteit of evenement georganiseerd als dank voor de getoonde inzet en bewezen diensten.  

 

Vrijwilliger van het jaar  

Door het bestuur wordt jaarlijks een lid, dat zich het afgelopen jaar of al langer bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, tot “vrijwilliger van het jaar” benoemd.  

 

Extra attentie  

Als daar naar het oordeel van het bestuur reden voor is, kan aan vrijwilligers - die bijv. door 

de aard, duur en omvang van hun activiteiten voor de club een bijzondere positie innemen - 

als dank voor hun inzet een extra attentie worden verstrekt.  

 

Evaluatie 

Regelmatige evaluatie en - zo nodig - herschikking van de te vervullen taken is van groot 

belang om tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het blijft een uitdaging om daarvoor 

steeds voldoende gemotiveerde vrijwilligers te vinden en te behouden. Een goede 

communicatie met de leden kan de betrokkenheid vergroten en de bereidheid om zich  

vrijwillig in te zetten voor de club alleen maar bevorderen. 

 

Het bestuur/ RR/ januari 2022 
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