
 
 
 

 

Vrijwilligersbeleid Korbis 
Leden vanuit de C/B/A en senioren 

Op de Algemene LedenVergadering van 7 november 2022 is het nieuwe vrijwilligersbeleid 

goedgekeurd door de aanwezige leden. Korbis is een groeiende vereniging en tijdens de 

najaarscompetitie van 2022 verwelkomden we ons 300ste lid. We zijn daar ontzettend trots op, 

maar voelen ook dat het soms piept en kraakt in de organisatie. Er is een team zonder vaste 

trainer/coach en als er in de zaal nieuwe kinderen bij de E of D komen, kunnen die alleen 

meetrainen, omdat er een tekort is aan mensen. Dit is niet iets waar we trots op zijn. Toch willen 

we dit benoemen om de noodzaak van een nieuw vrijwilligersbeleid duidelijk te maken. De 

aanwezige leden op de ALV beseften ook dat er meer helpende handen nodig zijn om de 

groeiende vereniging draaiende te houden. Met dat in het achterhoofd werd het 

vrijwilligersbeleid aangenomen.  

In het vrijwilligersbeleid maken we een onderscheid tussen verenigingswerk en 

vrijwilligerswerk. Verenigingswerk hoort bij het lidmaatschap. Vrijwilligerswerk, dat zijn de 

taken die je naast je verenigingswerk doet, omdat je Korbis een warm hart toedraagt.  

Verenigingswerk 

• Wassen van de sponsorshirts in toerbeurt 

• Rijden naar uitwedstrijden, via een rijschema; 

• Scorebord bijhouden vanaf tweedejaars C/ B en A 

• Scheidsrechter bij thuiswedstrijden, junioren en senioren.  

• Zaalwacht, dit plaatsen we zoveel mogelijk bij ouders, maar bij sommige teams mag 

dat niet en wordt er toch een senior ingedeeld; 

• Bardienst: de jeugdploegen krijgen per team een aantal diensten toegewezen die 

ingevuld moeten worden door de ouders → NIEUW 

 

Indelen van verenigingstaken 
Per team krijg je scoordersbeurten en wedstrijden om te fluiten. We gaan er vanuit dat bij het 

fluiten iedereen 1 beurt uitkiest. De beurten die over zijn worden zoveel mogelijk verdeeld 

onder de mensen die geen training geven. We willen er nadrukkelijk bijzeggen dat dit niet altijd 

kan. In sommige teams zitten heel veel trainers. We gaan er vanuit dat iedereen hierin zijn 

verantwoordelijkheid neemt en de taken goed verdeeld worden.  



 
 
 

 

Vrijwilligerswerk 
Wij verdelen het vrijwilligerswerk in twee onderdelen: 

1. Training geven: dit zien we als een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk, omdat dit qua 

belasting, verantwoordelijkheid en intensiteit niet te vergelijken is met andere taken die 

we binnen Korbis hebben. 

2. Vrijwilligerswerk. Hieronder verstaan we o.a.: kantinedienst doordeweeks/ extern 

fluiten/ commissielid/ bestuur/ onderhoud/ organiseren feestjes/ social media-

website/ nieuwsbrief/ schoolkorfbal enz. 

Nieuw beleid voor spelende leden vanaf 18 jaar 
In het voorjaar doet de TC een rondje langs de C/B/A en senioren. Zij inventariseren wie er 

mogelijkheid ziet om in het jaar erna trainen te geven. Mensen die niet kunnen helpen met 

trainen geven, zullen door ondergetekenden gevraagd worden waarbij zij de vereniging wel 

zouden kunnen helpen.  

Hierboven staan bij punt 2 wat opties waar je uit kan kiezen, al zijn er nog tal van andere 

mogelijkheden om te helpen. We gaan er vanuit dat elk lid zijn steentje bijdraagt, maar vooral 

dat iedereen de verenging helpt met iets waar hij/zij zich comfortabel bij voelt. We hebben als 

bestuur 15 uur  in het plan gezet. Daarbij willen we wel een kanttekening maken. Het gaat erom 

dat we allemaal IETS doen, zodat de vereniging goed kan draaien en dat er niet teveel belasting 

komt bij een paar mensen. Er zal dus niet getimed worden of iedereen zich aan die 15 uur houdt. 

We gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.  

Feedback 
We hopen dat ook jij inziet dat onze vereniging niet kan draaien zonder de inzet van ouders en 

spelende leden. Het vrijwilligersbeleid zal na een jaar geëvalueerd worden. We zullen zelf 

ervaren hoe dingen lopen, maar staan ook open voor feedback.  

Aanspreekpunten vanuit het bestuur :  Annemarie Hagen en Marjolein ter Schuur 

Vrijwilligerscoördinator : Eveline Metsch (vrijwilligers@korbis.nl) 

 

 

 

 
 


