
 

Beste leden, 

We hebben veel positieve reacties ontvangen en aardig wat vragen naar aanleiding van het 

vrijwilligerssysteem. Hartelijk dank daarvoor. Jullie feedback is enorm waardevol. Dit geeft ons in 

deze Pilot Fase de gelegenheid om te bekijken of er zaken zijn die eventueel nog anders of beter 

geregeld kunnen worden. Voor nu hebben we alvast een overzicht gemaakt met veel gestelde vragen 

en antwoorden. We houden jullie op de hoogte van eventuele updates. 

 

Moet ik voor dit seizoen al €80 betalen als ik mijn punten niet haal? 

Nee, wij zijn bezig met de pilotfase hiervoor zal geen bijdrage extra worden geïncasseerd. De bijdrage 

zal worden ingevoerd voor het nieuwe seizoen. 

 

Ik betaal toch contributie? 

Met alleen de contributie is het niet mogelijk om alle taken uit te voeren voor de club. Ter illustratie 

als de bardiensten niet door vrijwilligers kan worden uitgevoerd dan dienen hiervoor 

uitzendkrachten voor worden ingehuurd met als resultaat dat de kosten hoger zijn dan de 

inkomsten. Oftewel de kantine moet sluiten wat gevolg heeft voor de club omdat de extra inkomsten 

van de kantine noodzakelijk zijn voor bijv. onderhoud, renovatie etc.  

 

€80,- voor het hele seizoen? Stel dat ik de helft taken uitvoer is het dan €40? 

Het doel van de club is om vrijwilligerstaken ingevuld te creëren door onze leden. De club is niet 

gebaad bij het (deels) afkopen van de taken. 

 

Resterende punten tot einde seizoen 4? 

Tot einde van het seizoen zijn er nog 4 punten te behalen. Hier wordt rekening mee gehouden aan 

het eind van dit seizoen. 

 

Ik heb al veel vrijwilligerstaken uitgevoerd dit seizoen, hoe zit het met reeds behaalde punten? 

Indien je reeds punten hebt behaald, stuur een mail naar vrijwilligers@svbaarnvoetbal.nl, dan zal dit 

worden gecorrigeerd.  

 

Hoe zit het met vaste functies zoals coaches, coördinator, trainer, commissie werk e.d., moet ik 

ook punten halen? 

Indien je al een functie uitoefent voor de club en het benodigde aantal punten is hiermee voldaan 

dan ben je vrijgesteld van andere taken, dit kun je controleren onder Status > Vrijgesteld.  
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Kan ik een 2e mailadres gebruiken om in te loggen op de Voetbal.nl app? 

Het gebruik van een eventueel tweede vastgelegde e-mailadres is niet mogelijk. 

 

Waarom hoor ik nu pas dat er vrijwilligers nodig zijn? 

Het probleem met de vrijwilligers speelt al enkele jaren (niet alleen bij SV Baarn) en is ook telkens 

onderwerp van gesprek tijdens de ALV vergaderingen (2020/2021/2022).  

 

Vanaf welke leeftijd kunnen de vrijwilligerstaken worden uitgevoerd? 

De minimale leeftijd voor de taken is 18 jaar voor de bardiensten en 16 jaar voor de overige taken.  

 

Geldt het aantal punten per jeugdlid, ik heb 3 kinderen? 

De punten worden inderdaad geteld op basis van het aantal gezinsleden maar wij realiseren ons ook 

dat hier een alternatieve regeling voor moet komen. Hier komen wij nog even op terug.  

 

Onze kinderen zitten op meerdere clubs, houden jullie hier rekening mee? 

Jazeker, er komen taken/functies binnenkort beschikbaar die je zelf kunt inplannen, hierdoor heb je 

vrijheid om het op je complexe agenda af te stemmen. 

 

Hoe zit het met de reeds afgesproken planning voor de bardiensten voor de teams? 

De reeds toegestuurde planning van Michel is leidend voor de teams, kortom schrijf je in voor de 

taken volgens de planning van Michel: 

• 11 Maart 11-3 

• 18 Maart 9-1 

• 25 Maart 9-2 

• 1 April 9-3 

• 8 April Greenstars 

• 15 April 11-4 

• 22 April 12-1 

• 29 April 7-1 

• 6 Mei 12-2 



 

• 13 Mei 12-3 

 

Mijn team staat er niet tussen, hoe haal ik nu mijn punten? 

Er komen naast de zaterdagen nog toernooien aan waar op kan worden ingeschreven, en wat 

gezamenlijke taken die gezellig zijn om met elkaar op te pakken, en voor het nieuwe seizoen gaan we 

meer commissies introduceren om het werk beter te kunnen verdelen.  

 

Taken in de voetbal.nl app komen niet overeen met de website? 

Inmiddels is de app aangepast volgens de taken van de website.  

 

Waarom is de communicatie nu pas waardoor het puntensysteem ‘rauw op mijn dak’ komt? 

Op de website vind je een “roadmap” over de communicatie en implementatie. Dit gaat over 3-4 

maanden. De club zal hier maximaal aandacht aan proberen te blijven besteden en hebben een 

planning daarvoor gemaakt. 

Wij trachten met deze FAQ antwoord te geven op de vragen, daarnaast gaan wij ervoor zorgdragen 

dat beter zal worden gecommuniceerd.  

 

Heb je nog tips voor ons? Laat het gerust weten via vrijwilligers@svbaarnvoetbal.nl. 

Zie ook https://svbaarnvoetbal.nl/vrijwilligersbeleid  voor meer informatie en vragen.  

 

Nogmaals dank voor jullie medewerking om de club samen sterker te maken! 
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