
 
 

 

Vrijwilligersbeleid Korbis  - 
Ouders 

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 voor ouders Vrijwilligerswerk 

• Wassen van de sponsorshirts in toerbeurt 

• Rijden naar uitwedstrijden, via een 

rijschema; 

• Zaalwacht, elke team krijgt een aantal 

zaalwachtbeurten aangewezen. Met de 

ouders van het team vul je deze diensten 

in via het inzetrooster; 

• NIEUW!!! Bardienst: net als de 

zaalwachten zullen met ingang van de 

voorjaarscompetitie de bardiensten ook 

per team verdeeld worden. Samen met de 

ouders uit het team verdeel je de taken 

evenredig; 

Vindt u het leuk om Korbis naast het 

verenigingswerk te helpen. We hebben altijd 

taken te doen. We zoeken geregeld trainers of 

commissieleden, maar ook iemand die zo nu 

en dan een klusje kan doen of een feestje wil 

organiseren. Wil je Korbis helpen, stuur dan 

een mailtje naar vrijwilligers@korbis.nl 

Wat betekent dat concreet voor u als ouder? 
Voor u als ouder betekent dit ongeveer 8 rijbeurten/ 2 zaalwachtbeurten en 2 bardiensten op 

jaarbasis. Waarbij het logisch is dat iemand met meerdere kinderen bij de vereniging 

automatisch ook iets vaker ingedeeld wordt, maar waar we ook met elkaar kijken wat haalbaar 

is.  

Ruilen met taken kan altijd in overleg met ouders uit het team. Als iemand liever rijdt dan 

bardienst doet, kan je dit in goed overleg ruilen. Er kan zich altijd iets voordoen in het leven, 



 
 

 

waardoor je tijdelijk geen verenigingswerk kan doen. Wij vragen u dit 

met ons te delen, zodat er rekening mee gehouden kan worden.  

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

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) 


