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Leden van CKC hebben:
• het recht bij de club te voetballen
• de plicht een vrijwilligersinspanning te leveren 



Noodzaak voor nieuw Vrijwilligers Beleid
• Probleem:

• Nodig: 27.000 uur van 500 vrijwilligers 
om de club te draaien (54 uur pp)

• Actueel: 20.000 uur van 100 
vrijwilligers (200 uur pp) 

• Tekort: 7.000 uur van 400 vrijwilligers

• Oplossing:
• 3.000 vrijwilligersuren lossen zich 

vanzelf op (gefundeerde aanname)
• 4.000 vrijwilligersuren worden ingevuld 

door 400 spelende leden x ieder 10 uur

• Gevolgen:
• Actieve vrijwilligers vervullen 

dubbelrollen, raken overbelast, 
gefrustreerd of haken af

• Cruciale rollen blijven on(der)bemand
• Sportieve, Recreatieve en Sociale 

doelstellingen worden niet gehaald
• Continuïteit van de club loopt gevaar

• Oorzaken:
• Binding van leden met club is minder 

vanzelfsprekend
• Consumptiemaatschappij: Een voetbal 

vereniging wordt als dienst beschouwd
• Vrijwilligersrol moet concurreren met 

andere bezigheden en verplichtingen



Uitgangspunten voor Vrijwilligers Beleid

• Alle spelende leden leveren een vrijwilligersbijdrage aan de operatie van de club
• Dit kan in de vorm van Functies of Taken. 
• Indien geen functie vervuld, dan min 10 uur vrijwilligerstaken voor alle spelende leden
• Functies worden beheerd en uitgegeven door CKC Bestuursleden (Zie CKC organogram)
• Taken zijn tzt beschikbaar voor leden via de Voetbal.nl App om zichzelf op te geven
• Functies en Taken worden door de CKC Vrijwilligers Commissie (VC) beheerd in Sportlink
• Indien leden zich niet zelf voor taken opgeven zal de CKC VC actief follow-up plegen
• Leden zijn zelf verantwoordelijk voor vervanging in geval een geplande taak niet uitkomt
• Niet vervullen van een vrijwilligerstaak heeft consequenties
• Voor meest urgente/kritische rollen kan een vrijwilligersvergoeding worden uitgekeerd
• Bij meerdere leden op 1 adres hoeft slechts 1 lid vrijwilligerstaken te vervullen

https://www.vvckc.nl/ckc-organogram/


Functies zijn rollen die langere tijd door dezelfde 
vrijwilligers worden uitgevoerd.
Functies Beschrijving
Bestuurslid • Dit zijn alle leden van het dagelijks- en algemeen bestuur, inclusief de ondersteunende functies

Commissielid • Dit zijn alle leden van de commissies
• Voor een actueel overzicht van alle commissies zie het CKC organogram op de website van CKC
• NB: Commissie voorzitters zijn automatisch lid van het algemeen bestuur

Barteam lid • Leden van het barteam worden met regelmaat ingepland voor bardiensten. 
• Het barteam kent ook specifieke functies zoals bv. inkoper, planner of administrateur
• NB: Het barteam is onderdeel van de Kantine Beheer Commissie, maar separaat benoemd

Scheidsrechter
Corpslid

• Leden van het scheidsrechter corps zijn veelal opgeleid om op gedefinieerd niveau wedstrijden te
leiden en worden met regelmaat ingepland voor het leiden van thuiswedstrijden bij CKC

• NB: Het scheidsrechter corps is onderdeel van de wedstrijdzaken commissie, maar separaat benoemd

Commissie 
kamer teamlid

• Leden van dit team worden met regelmaat ingepland als gastheer of gastvrouw op wedstrijddagen
• NB: Dit team is onderdeel van de wedstrijdzaken commissie, maar separaat benoemd

Team 
technische 
staflid

• Team technische staf is de verzamelnaam voor de functies die nodig zijn een voetbalteam te laten 
functioneren, zoals bv. Leider, Trainer, Verzorger.

• NB: Dit team is onderdeel van de technische commissie, maar separaat benoemd

https://www.vvckc.nl/ckc-organogram/


Taken zijn rollen die ad-hoc kunnen worden 
uitgevoerd door vrijwilligers zonder vast rooster
Taken Beschrijving
Barvrijwilliger • Barvrijwilligers worden op ad hoc basis door de bar-planner opgenomen in het barrooster

Scheidsrechter • Leden kunnen op ad hoc basis worden ingezet als scheidsrechter, op een niveau dat wordt bepaald
door de scheidsrechter coördinator

Gastheer/ 
Gastvrouw

• Leden van CKC kunnen op ad hoc basis voor een aantal uren worden ingezet als gastheer of 
gastvrouw op wedstrijddagen in de commissiekamer van CKC. 

Evenement crew 
member

• Leden van CKC kunnen op ad-hoc basis worden ingezet bij de organisatie of realisatie van 
evenementen

• NB: Evenementen is een verzamelnaam voor alle activiteiten buiten het regulaire competitie of 
bekervoetbal, zoals bv toernooien, familiedag of het "CKC Goes Dutch" feest van september 2022

Klusser op het 
complex

• Leden van CKC kunnen op ad hoc basis worden ingezet op voorkomende onderhoudsklussen op het 
complex

Special Project 
vrijwilliger

• Regelmatig komt het voor dat er eenmalige projectmatige werkzaamheden moeten worden verricht 
met een administratief of organisatorisch karakter, zoals bv. het drijven van de Grote Club Actie, of 
het organiseren van info sessies voor ouders van jeugdleden. 

• Leden van CKC kunnen op ad hoc basis worden ingezet op voorkomende activiteiten



CKC onderkent vrijwilligers in 4 categorieën

Vrijwilligers Beschrijving
Ouders van 
jeugdleden

• Ouders van jeugdleden worden geacht voor hun kinderen vrijwilligerstaken te verrichten. 
• Dat geldt zeker voor Jeugdleden jonger dan 14 jaar , die zijn vrijgesteld van vrijwilligerstaken. 
• Optioneel kunnen ouders van jeugdleden van 14-17 jaar taken verrichten in plaats van hun kroost.

Jeugdleden 
14-17 jaar

• Jeugdleden in de leeftijd 14-17 jaar kunnen een sub-set van de geïdentificeerde vrijwilligers rollen 
vervullen

• Optioneel kunnen ouders van jeugdleden van 14-17 jaar taken verrichten in plaats van hun kroost.

Senioren • Tot de categorie Senioren worden in het kader van vrijwilligersbeleid alle spelende leden van 18 jaar en 
ouder getekend. 

• Alle spelende leden in de senioren categorie worden geacht vrijwilligerstaken te verrichten

Niet spelende 
leden

• Niet spelende leden kunnen optioneel vrijwilligerstaken verrichten, maar zijn dat niet verplicht. 
• Deze categorie leden bestaat uit leden die niet actief zijn als vrijwilliger, maar wel de contributie 

betalen behorende bij "niet spelend lid". 
• In deze categorie is ook ondergebracht leden die actief zijn als vrijwilliger, maar geen contributie 

betalen. 



Functies kunnen worden uitgevoerd door 
alle categorieën (meerderjarige) leden
FUNCTIES Ouders van 

jeugdleden Jeugdleden 14-17 Senioren Niet spelende leden

Bestuurslid O O O

Commissielid O O O

Barteam lid O O O

Scheidsrechter Corpslid O O O O

CommissieKamer
teamlid O O O O

Team technische staflid O O O

O = Optioneel



Taken kunnen worden uitgevoerd door alle 
categorieën (meerderjarige) leden
TAKEN Ouders van 

jeugdleden Jeugdleden 14-17 Senioren Niet spelende leden

Barvrijwilliger
• Weekend ochtend/mid/avond
• doordeweek

V V O

Scheidsrechter
• jeugd 12-19
• senioren

O V V O

Gastheer/Gastvrouw
• zaterdagochtend / middag V V O O

Evenementen vrijwilliger oa:
• Toernooien
• Feesten, NJ receptie ed.
• familiedag

O O O O

Klusser oa:
• Verven, onderhoud plegen
• schoonmaken

O O O O

Special Project vrijwilliger oa:
• Grote Clubactie
• info sessies
• EHBO / re-animatie

O O O O

O = Optioneel     V = Voorkeur



Vrijwilligersbijdrage – consequenties bij niet 
uitvoeren van een vrijwilligerstaak (/functie)
• Doelstelling van CKC vrijwilligersbeleid is te zorgen dat ieder spelend lid een 

vrijwilligerstaak vervult.
• Mocht om wat voor reden dan ook een lid aan het einde van het seizoen niet in 

staat zijn geweest om een vrijwilligerstaak te vervullen, wordt ter compensatie 
een financiële vrijwilligersbijdrage van 50€ in rekening gebracht
• Op 25-11-2022 heeft de ALV toestemming gegeven om ”verplichte taakstelling” in 

te voeren. Geen vrijwilligerstaken (of functie) betekent dan niet spelen. 
• Het bestuur van CKC heeft besloten te wachten met invoering van ”verplichte 

taakstelling” tot gebleken is dat “vrijwillige taakstelling” niet langer voldoende is 
om de vereniging te laten draaien. 
• Aan het einde van het lopende seizoen zal worden geëvalueerd of in het nieuwe 

seizoen tot invoering van verplichte taakstelling zal worden overgegaan.



Vrijwilligersvergoeding –
voor Kritische Club Rollen
CKC kent een aantal operationele rollen zonder welke de club niet kan 
functioneren. Deze Kritische Club Rollen (KCR) zijn:
• Barmedewerker

• Ervaren barmedewerkers zijn de backbone van de CKC kantine. Zij draaien diensten in een 
rooster en begeleiden onervaren leden in het vervullen van hun vrijwilligers bardiensten

• Scheidsrechter
• Wekelijks zijn er wedstrijden die meer kunde en ervaring vragen van de scheidsrechter. Voor 

die wedstrijden is er een kernteam aan opgeleide verenigingsscheidsrechters nodig. In 
noodgevallen zullen deze scheidsrechters extern moeten worden ingehuurd.

• Selectietrainer
• Selectietrainers zijn verantwoordelijk voor selectie en opleiding alsmede begeleiding van 

onervaren trainers binnen hun leeftijdsgroep. Vanuit de club worden er eisen gesteld aan de 
kennis en kunde van selectietrainers. 

Voor de KCR heeft de club de mogelijkheid een vrijwilligersvergoeding te betalen, 
teneinde vrijwilligers extra te stimuleren voor die rollen. 



Zijn er nog
vragen?

Stuur ze aan
bestuur@vvckc.nl


