-

Alle ouders van jeugdleden (t/m Onder 19) zijn verplicht, als onderdeel van het
lidmaatschap van SV Vrone, om maximaal 8 uur vrijwilligerswerk per kind in te
vullen per seizoen.

-

In principe word je ingedeeld rondom of tijdens een thuiswedstrijd van het team van je
kind. De diensten duren tussen de 2 en 3 uur per keer. Op zaterdag staan er de gehele
dag twee vrijwilligers in de kantine. In het wedstrijdsecretariaat staan er in de ochtend
(tot ca. 12:30 uur) twee ouders en in de middag één ouder.

-

De verplichte vrijwilligersdienst geldt per spelend lid. Wanneer er meerdere kinderen
lid zijn van Vrone kan het zijn dat je vaker ingezet wordt dan ouders waar maar één
kind lid is van Vrone. We streven er echter wel naar om alle ouders van jeugleden in
te delen zodat iedereen aan de beurt komt.

-

Het streven is om de indelingen zo snel mogelijk en uiterlijk drie weken van te voren
te maken en dit te communiceren (vanuit Sportlink) naar degenen die worden
ingedeeld. We zijn hierin echter afhankelijk van de KNVB m.b.t. het publiceren van
de speelschema’s. Het kan dus zijn dat de indelingen incidenteel korter van tevoren
worden gepubliceerd.

-

Per e-mail vanuit Sportlink worden de ouders van jeugdleden wekelijks van de
ingeroosterde dienst op de hoogte gebracht. Ook wordt er iedere week een
herinneringsmail gestuurd. Bij het maken van het rooster wordt uiteraard rekening
gehouden dat iedereen aan de beurt komt.

-

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele
wijzigingen van hun e-mailadres. Wijzigingen dienen direct aan de ledenadministratie
gemeld te worden via ledenadministratie@vrone.nl.

-

Mocht je niet kunnen op de datum waarop je bent ingedeeld dan dien jezelf tijdig voor
vervanging te zorgen bij voorkeur binnen het team van je kind. De naam van de
vervanger geef je vervolgens per e-mail door aan de vrijwilligers coördinator via
vrijwilligersveld@vrone.nl.

-

Wanneer je nooit kunt op zaterdag omdat je bijvoorbeeld altijd werkt op die dag kun
je aan ouders binnen het team van je kind vragen of zij jouw diensten (eventueel tegen
betaling) willen overnemen. Het is ook mogelijk om in overleg met de
vrijwilligerscoördinator alternatief vrijwilligerswerk te doen. Hiervoor kun je
voorafgaande aan het seizoen contact opnemen via vrijwilligersveld@vrone.nl.

-

Mocht je vanwege steekhoudende argumenten niet in staat zijn om een dienst te
draaien, dan dient een schriftelijk verzoek tot vrijstelling bij de
svrijwilligerscoördinator ingediend te worden waarna het bestuur een beslissing
neemt. Let wel, je moet dus zelf het initiatief daartoe nemen en dit tijdig (dus voordat
je bent ingeroosterd) dienen te melden. Verzoeken die binnenkomen nadat men al is
ingeroosterd zullen dan niet in behandeling worden genomen.

-

Als er wedstrijden worden afgelast zullen de verplichte diensten gewoon doorgaan,
tenzij op de Vrone website een bericht staat dat de alle wedstrijden zijn afgelast; alleen

in dat geval hoef je niet te komen voor je dienst. Dit betekent dat je dus goed de
Vrone website in de gaten moet houden wanneer je je dienst hebt.
-

Mocht je perse geen vrijwilligerswerk willen doen kun je dit voorafgaande aan het
seizoen kenbaar maken door een e-mail te sturen naar vrijwilligersveld@vrone.nl. De
kosten hiervoor bedragen €100,- per lidmaatschap. Ouders waarvan meerdere
kinderen lid zijn van Vrone betalen dus per kind dit bedrag.

-

Het niet komen opdagen bij een dienst wordt als niet sportief beschouwd en zal
gesanctioneerd worden.

-

Wanneer iemand niet op komt dagen of zich afmeldt zonder vervanging te regelen
wordt diegene z.s.m. nogmaals ingedeeld op de eerstvolgende vrije dienst. Indien je
dan weer niet op komt dagen wordt de speelbevoegdheid van het kind of de kinderen
ingetrokken tot de dienst is ingevuld. Dit betekent dat er niet deelgenomen mag
worden aan trainingen en wedstrijden tot de dienst is ingevuld.

-

Vrijgesteld van de verplichte vrijwilligerstaak zijn de trainers, begeleiders,
bestuursleden en leden die een andere vrijwillige functie vervullen bij SV Vrone.
Ouders die regelmatig rijden naar uitwedstrijden alsmede regelmatig als (assistent-)
scheidsrechter fungeren bij de wedstrijd van hun kind zijn niet uitgesloten van de
verplichte vrijwilligerstaak. We zijn namelijk van mening dat dit hoort bij de
ondersteuning van de sport van je kind.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen jullie je wenden tot
Ruben Mathot (E: vrijwilligersveld@vrone.nl).
We vertrouwen op jullie medewerking!

