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VVR is een vereniging die draait op de inzet van een grote groep vaste vrijwilligers. Dankzij de inzet 
van vrijwilligers kunnen we de contributies laag houden en de vereniging toegankelijk houden voor 
iedereen. Hier tegenover staat dat wij als vereniging rekenen op ieders jaarlijkse vrijwillige fysieke 
bijdrage binnen de vereniging. Deze bijdrage dient te worden verricht via ‘’Vrijwillig Verplicht’’. 
 
 
A) Er wordt een bijdrage verwacht van:  

1. Alle senioren die bondslid1 zijn 
2. De ouder(s) van jeugdleden tot O-19 die bondslid zijn. (De bijdrage geldt per kind) 
3. Jeugdleden uit de categorie O-19. Zij leveren zelf een bijdrage door bijvoorbeeld 

jeugdwedstrijden te fluiten. 
 
B) Vrijgesteld zijn:  

1) Verenigingsleden 
2) Leiders 
3) Trainers (geven minimaal elke 2 weken training) 
4) Bestuursleden 
5) Commissieleden van onderstaande commissies: 

a. Kampstaf 
b. Activiteitencommissie 
c. Accommodatiecommissie 
d. Bar-/kantinecommissie 
e. Jeugdcommissie 
f. Sponsoring- / materiaal-commissie 
g. Technische commissie 
h. Toernooicommissie 
i. Organisatie Meiruh-bokaal 
j. Barmedewerkers/barvrijwilligers 
k. Communicatie commissie  
l. Barmedewerkers/barvrijwilligers 

Zijn er 2 of meerdere kinderen uit één gezin lid en is vader/moeder leid(st)er? Dan komt de bijdrage 
voor alle kinderen te vervallen vanwege de vrijstelling. 
 
C) Invulling van vrijwillig verplicht: 
Vrijwillig verplicht kan worden ingevuld door een bijdrage te leveren aan: 

1) Bardienst / wedstrijdsecretariaat  
2) Jeugdscheidsrechter mits er geen vergoeding tegenover staat  
3) Vrijwilligers dag 1(1e helft van het seizoen)  
4) Vrijwilligers dag 2 (2e helft van het seizoen 
5) Meiruh-bokaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Een bondslid is een lid die bij de KNVB geregistreerd staat en die als actieve sporter deel uitmaakt van een 

elftal/team. VVR kent ook verenigingslid. Dit lid staan ook geregistreerd bij KNVB maar zijn geen actieve 
sporters die onderdeel zijn van een elftal/team. 
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Optie 1: Bardienst/wedstrijdsecretariaat:  

Bardienst/ 
wedstrijdsecretariaat  zaterdag dienst 1 

Van 8.00 tot 12.00 uur assisteren van de 
barmedewerker bij de algemene taken achter de bar. 
Daarnaast ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. 

Bardienst / wedstrijdsecretariaat 
zaterdag dienst 2 

Van 11.30 tot 15.30 uur assisteren van de 
barmedewerker bij de algemene taken achter de bar. 
Daarnaast ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. 

Bardienst / wedstrijdsecretariaat 
zaterdag dienst 3 

Van 15.30 tot 19.30 uur assisteren van de 
barmedewerker bij de algemene taken achter de bar. 
Daarnaast ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. 

Bardienst / wedstrijdsecretariaat zondag 
dienst 1 

Van 8.30 tot 12.30 uur assisteren van de 
barmedewerker bij de algemene taken achter de bar. 
Daarnaast ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. 

Bardienst / wedstrijdsecretariaat zondag 
dienst 2 

Van 12.30 tot 16.30 uur assisteren van de 
barmedewerker bij de algemene taken achter de bar. 
Daarnaast ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. 

Bardienst / wedstrijdsecretariaat zondag 
dienst 3 

Van 15.00 tot 19.30 uur assisteren van de 
barmedewerker bij de algemene taken achter de bar. 
Daarnaast ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat. 

 
Optie 2: Scheidsrechter wedstrijd M/JO-9, M/JO-11, M/JO-13 of M/JO-15  
Het leiden van een thuiswedstrijd van een team van M/JO-9, M/JO-11, M/JO-13 of M/JO-15.  
 
Optie 3 en 4: Vrijwilligersdag  
Er is een Vrijwilligersdag in december en in juni. Je kunt kiezen of een ochtend en/of een middag te 
helpen. Het gaat hier om allerlei opruim, schoonmaak en onderhoudsklussen die uitgevoerd moeten 
worden.  
   

Vrijwilligersdag 1 
(ochtend) 

Van 8.30 tot 12.00 uur. Verschillende klussen zoals opruimen, 
schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen of om 
de velden. Deze taak is ook leuk om als groep uit te voeren. 

Vrijwilligersdag 1 
(middag) 

Van 13.00  tot 16.30 uur. Verschillende klussen zoals opruimen, 
schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen of om 
de velden. Deze taak is ook leuk om als groep uit te voeren. 

Vrijwilligersdag 2 
(ochtend) 

Van 8.30 tot 12.00 uur. Verschillende klussen zoals opruimen, 
schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen of om 
de velden. Deze taak is ook leuk om als groep uit te voeren. 

Vrijwilligersdag 2 
(middag) 

Van 13.00  tot 16.30 uur. Verschillende klussen zoals opruimen, 
schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen of om 
de velden. Deze taak is ook leuk om als groep uit te voeren. 
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Optie 5: Helpen bij de Meiruh-bokaal  
Deze dag is in een ochtend- en middagprogramma opgedeeld. Je kunt kiezen om de ochtend en/of de 
middag te helpen.  

Meiruh-bokaal 1 

Van 10.00 tot 14.00 uur uitzetten van de velden, versieren van de kantine 
en van de eerste wedstrijden de wedstrijdbriefjes ophalen en afgeven bij 
het wedstrijdsecretariaat. Mogelijk dat er elders nog ondersteuning 
gegeven kan worden bij de bar.  

Meiruh-bokaal 2 

Van 14.00 tot 18.00 uur tijdens het toernooi wedstrijdbriefjes ophalen, 
ophalen/opruimen van leeggoed langs de velden. Na afloop van de 
wedstrijden de velden opruimen. Mogelijk dat er elders nog ondersteuning 
gegeven kan worden bij de bar.  

 
Via de Voetbal App kunnen leden zich inschrijven op een vrijwilligerstaak naar keuze. Op de website 
is hiervoor een handleiding beschikbaar gesteld. Voor aanvang seizoen en in de winterstop worden 
alle leden op de hoogte gebracht van de inschrijftermijnen. Leden die zich niet inschrijven zullen door 
de commissie Vrijwillig Verplicht worden ingeschreven in een nog in te vullen vrijwilligerstaak.  
 
Leden die zijn verhinderd voor haar/zijn vrijwilligerstaak zijn zelf verantwoordelijk om via de Voetbal 
App de dienst te ruilen.  
 
Voor iedere vrijwilligerstaak ontvang je 20 punten. Commissie heeft het recht om in deze punten 
toekenning per vrijwilligerstaak te differentiëren. Indien ieder lid zijn/haar bijdrage aan Vrijwillig 
Verplicht levert zou 20 punten per lid/ per seizoen afdoende moeten zijn.  
 
Leden die niet komen opdagen voor zijn/haar toegekende vrijwilligerstaak ontvangen een boete. Voor 
junioren bedraagt deze boete 30,- euro en voor senioren 50,- euro. Lid is pas weer speelgerechtigd 
naar betalen van de boete en inplannen van de vrijwilligerstaak. Boete administratie verloopt via de 
ledenadministratie. Er is geen afkoopregeling voorzien.  
 
D) Informatie 
De basis van Vrijwillig Verplicht is de ledenadministratie. Het is dus erg belangrijk dat leden, 
commissies en overige vrijwilligers zich ten alle tijden door de ledenadministratie laten registeren als 
commissielid of vaste vrijwilliger. Op deze manier kunnen de vrijstellingen op de juiste manier worden 
toegekend. Mutaties in de ledenadministratie en het invullen van vrijwillig-verplicht kunnen elkaar 
natuurlijk kruisen. Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadm@vvrijsbergen.nl.  
 
E) Voetbal.nl: 
Voetbal.nl is het primaire communicatiemiddel voor nieuws en updates vanuit Vrijwillig Verplicht. Het 
is daarom belangrijk dat leden en ouders van jeugdleden de app Voetbal.nl hebben geïnstalleerd. Ook 
is het belangrijk dat de gegevens juist worden ingesteld. Denk hierbij aan de gegevens van je 
kinderen maar bijvoorbeeld ook jouw emailadres.  
 
De app Voetbal.nl is verkrijgbaar via de Appstore of kijk op Voetbal.nl! Als je de app geïnstalleerd 
hebt, check dan of je alle gegevens correct hebt ingevuld. Je moet je inschrijven met het e-mailadres 
waarmee jij of jouw kind bij VVR is ingeschreven.  
 
Als je de voetbal.nl app gaat installeren zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen.   
De volgende situaties kunnen zich voordoen: 

1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij 
het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus 
dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij VVR in de ledenadministratie bekend 
bent. 
Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij VVR? Het adres waarop je 
doorgaans de mailtjes van VVR ontvangt is het adres waarmee je bij VVR bekend 
bent. E-mail adres bij jou niet bekend? Stuur een mail naar de ledenadministratie. 

mailto:ledenadm@vvrijsbergen.nl
mailto:ledenadmin@vvrijsbergen.nl?Subject=mailaccount%20voetbal.nl&Body=


VVR VRIJWILLIG VERPLICHT 
 

 4 

2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg 
er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij VVR bekend bent. 
 

3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer 
weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem hiervoor 
contact op met de secretaris. 

 
4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account 

gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd. 
 
Let op, dat wanneer je een account hebt aangemaakt voor een kind onder de 16 jaar, deze geen 
rechten heeft om aanpassingen te doen (bijv. wijzigen foto). Hiervoor dient men in de administratie 
van VVR nog een instelling te maken, waarbij een ouder ingesteld wordt om het account te kunnen 
beheren. Stuur hiervoor een mail naar ledenadm@vvrijsbergen.nl   
 
Heb je meerdere kinderen bij VVR voetballen en is je emailadres dus gekoppeld aan meerdere leden 
van VVR? Geen probleem! Bij het inloggen in de app wordt er gevraagd voor welk kind je wilt 
inloggen. Op deze manier krijg je alle relevante teaminformatie voor dit kind te zien. Switchen naar 
een ander kind kan door in het menu te kiezen voor "wisselen van persoon’’. 
 
Vragen en/of opmerkingen kunnen worden gesteld via vrijwilliger@vvrijsbergen.nl  

mailto:ledenadm@vvrijsbergen.nl
mailto:vrijwilliger@vvrijsbergen.nl

