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Waarom Vrijwilligersbeleid  

De Algemene Seniorenvereniging Zeist kan alleen bestaan als voldoende leden een taak als 

vrijwilliger vervullen. Een aantal voorbeelden van te vervullen functies en taken binnen ASZ: 

 Bestuurders, waaronder voorzitter, penningmeester, secretaris. 

 Redactie Magazine 

 Webmaster 

 Organisator van ASZ activiteiten 

 Bezorger van Magazine 

 Seniorenwegwijzer 

 Gastvrouw, gastheer bij ontmoetingsactiviteiten 

Veel leden zijn bereid om als vrijwilliger bij te dragen, en zijn blij om iets om handen te hebben. In die 

zin is het vrijwilligerswerk een doel op zich. Desondanks blijft het, ondanks het grote aantal leden dat 

al actief is voor de vereniging, moeilijk voor specifieke functies vrijwilligers te vinden.  

Het is belangrijk dat de vereniging in staat is leden te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden, en 

te blijven. Dit willen wij bereiken door een samenhangend pakket te bieden van vrijwilligersbeleid, 

waarderingsbeleid, wervingsbeleid, verzekeringen, onkostenvergoedingen en 

deskundigheidsbevordering. 

Uitgangspunt dient te zijn: doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

 

Wat is Vrijwilligersbeleid  

Onder vrijwilligersbeleid verstaat ASZ:  

 

De doelstellingen van ASZ zijn omschreven in de statuten van de Algemene Seniorenvereniging Zeist.  

Vrijwilligers bij ASZ 

Om de doelstellingen van ASZ te realiseren, voeren leden binnen ASZ  verschillende taken uit. In dit 

beleidsdocument worden alle leden die op vrijwillige basis actief zijn binnen de vereniging, 

‘vrijwilliger’ genoemd. 

Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich 

mee. Onbetaald wil zeggen dat er geen materiële beloning of betaling, anders dan 

onkostenvergoeding, tegenover het werk staat dat door de vrijwilligers wordt verricht, tenzij het 

bestuur in individuele gevallen van dit beleid afwijkt.   

Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen de vereniging tot hun recht te laten 

komen, op een zodanige manier dat de doelstellingen van de vereniging daarmee gediend worden. 

Uiteraard is inbegrepen dat de vrijwilligers ook hun eigen doelstellingen kunnen nastreven, zoals het 

vinden van voldoening in het bijdragen aan goede en nuttige verenigingsdoelen. 
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Duur van vrijwilligerswerk 

Een vrijwilliger verbindt zich voor onbepaalde tijd tot het uitoefenen van een taak, bij voorkeur 

minimaal twee jaar. De verbintenis eindigt op eigen verzoek, of als de taak ophoudt te bestaan. In 

uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten tot beëindiging van de verbintenis. 

In afwijking hiervan, wordt een bestuurslid telkens voor een periode van vier jaar benoemd door de 

leden tijdens een Algemene LedenVergadering 

Binnen de bovengenoemde termijn stoppen is uiteraard mogelijk als de vrijwilliger om welke reden 

dan ook zijn/haar taken niet meer kan uitvoeren. 

 

Benoeming van vrijwilliger 

Een vrijwilliger wordt benoemd door het bestuur. Het bestuur heeft deze taak gedelegeerd aan het 

bestuurslid met de portefeuille Vrijwilligersbeleid. Indien dit bestuurslid daartoe aanleiding ziet, 

wordt de benoeming voorgelegd aan het voltallige het bestuur.  

Uitgezonderd van deze benoeming door het bestuur zijn, in afwijking van het gestelde in het 

Huishoudelijk reglement, artikel V,  bezorgers van het Magazine. Deze worden benoemd door de 

coördinator-bezorging. 

 

Ondersteuning van vrijwilliger 

Begeleiding 

Goede begeleiding van vrijwilligers is nodig om hen te stimuleren en te ondersteunen. De 

ondersteuning wordt gegeven door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het 

vrijwilligersbeleid. 

Een goede introductie vormt de basis voor een prettige verhouding tussen de vrijwilliger en de 

organisatie. De introductie wordt door één van de bestuursleden verzorgd. Tijdens de instructie 

wordt alle informatie verstrekt (of verteld waar deze –digitaal-  te vinden is) die nodig is voor het 

uitvoeren van de taak. 

 

Tevredenheidsgesprek 

Het is erg belangrijk dat zowel de vrijwilliger als de vereniging  tevreden zijn over het 

vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken en borgen worden Tevredenheidsgesprekken gehouden. Tijdens 

dit gesprek  kan door de vrijwilliger en de vereniging worden besproken hoe de werkzaamheden 

worden uitgevoerd, of er voldoende ondersteuning is, of er voldoende goede faciliteiten zijn, of er 

behoefte is aan training. De gesprekken worden in principe gevoerd door het bestuurslid dat 

verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid, tenzij er reden is daarvan af te wijken.  

Bij ontevredenheid wordt zoveel mogelijk gezocht naar oplossingen, maar kan ook besloten worden 

dat het beter is om de werkzaamheden te beëindigen. 
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Verder wordt in het gesprek besproken of de vrijwilliger zich weer voor twee jaar wil binden, voor 

dezelfde of een andere functie, en wordt benadrukt dat de vrijwilliger niet zelf verantwoordelijk is 

voor zijn/haar opvolging.  

 

Elke vrijwilliger wordt éénmaal per twee jaar door een bestuurlid uitgenodigd voor een 

Tevredenheidsgesprek.  

Deze gesprekken zijn uiteraard voor de vrijwilliger niet verplicht, en kunnen op verzoek van 

vrijwilliger of bestuur ook op andere momenten plaats vinden 

 

Voor bepaalde functies, zoals ‘Bezorger Magazine’ kan besloten worden geen, of aangepaste,  

tevredenheidsgesprekken te voeren. 

  

Deskundigheidsbevordering 

Voor sommige taken is het nodig over bepaalde specifieke vaardigheden te beschikken. Dit betreft 

bijvoorbeeld:  

 hulp bij invullen van belastingformulieren 

 ouderenadviseur/seniorenwijzer 

 webmaster 

Indien een commissie van oordeel is dat voor een goede taakuitoefening bijscholing vereist is, en 

daarvoor een voorstel bij het bestuur indient, kan het bestuur daartoe besluiten, na zorgvuldige 

afweging van noodzaak en kosten. 

Ook het bestuur kan het initiatief nemen tot een dergelijke scholing 

 

Waarderingsbeleid 

Tegenover het doen van vrijwilligerswerk staat geen materiële beloning of betaling. De vereniging 

zorgt wel voor zinvol en leuk werk, prettige werkomstandigheden, waardering en ondersteuning. 

Eens per jaar organiseert ASZ een bijeenkomst voor vrijwilligers. Deze bijeenkomst is bedoeld om de 

vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten, en dient tevens voor onderlinge 

ervaringsuitwisseling. 

Alle in het aan de bijeenkomst voorafgaande jaar actieve vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd. 

 

Tevens wordt het Tevredenheidsgesprek gebruikt om waardering uit te spreken 

 

Verzekering van vrijwilliger 

De gemeente Zeist heeft voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten die schade dekt die is 

opgelopen tijdens de vrijwilligersactiviteiten en niet gedekt is door de persoonlijke 

aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger. ASZ leden vallen onder deze verzekering. Voor 

meer informatie, zie <nog in te vullen>. 
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Onkostenvergoeding 

Een vrijwilliger wordt niet betaald voor de bestede tijd. Ten aanzien van vergoeding van 

noodzakelijke onkosten  zie Huishoudelijk Reglement, artikel IV. 

 

Communicatie met vrijwilligers 

De bestuursleden dienen goed bereikbaar te zijn voor de vrijwilligers. Er moet ruimte zijn om over 

het vrijwilligerswerk van gedachten te wisselen. 

Het wekelijks  ASZ Koffie-uurtje  is een goede mogelijkheid voor de vrijwilliger om een bestuurslid te 

spreken. Op andere momenten kan via e-mail en/of telefoon contact gezocht worden met het 

bestuurslid dat verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid of activiteitenbeleid. 

 

 

Wervingsbeleid 

 

Voor werving van vrijwilligers worden de volgende methodes toegepast: 

 

- Wanneer een vrijwilliger ophoudt met een taak, wordt deze vrijwilliger in eerste instantie 

gevraagd of hij/zij een opvolger kan vinden. Vaak werkt dit goed, maar het is zeker geen 

verplichting van de vrijwilliger om voor een opvolger te zorgen. 

- Wanneer het bovenstaande niet tot resultaat leidt, wordt gezocht via het netwerk van 

actieve leden en bestuursleden. 

- Tevens wordt geput uit het bestand aan leden dat via het invullen van een enquete 

aangegeven heeft zich te willen inzetten voor de vereniging. 

- Indien geen van deze methodes tot succes leidt, wordt een oproep geplaatst in het 

Magazine, en eventueel in een Nieuwsbrief. 

 

De bovengenoemde enquête is een essentieel hulpmiddel om ook buiten het bestaande netwerk 

vrijwilligers te vinden. De enquête wordt toegestuurd aan alle nieuwe leden, en is via de website ook 

bereikbaar voor bestaande leden. 

 

Rechten en plichten van vrijwilligers 

Plichten. 

Vrijwilligers: 

 Onderschrijven de doelstelling en werkwijze van ASZ. 

 Beschikken over een werk- en denkniveau dat past bij de geambieerde functie. 

 Kunnen en willen met anderen samenwerken. 

 Zijn bereid zich voor een afgesproken periode of duur van een project  te verbinden en 

komen hun afspraken na. 

 Zijn bereid verantwoording af te leggen over hun activiteiten aan het bestuur. 

 Zijn bereid om zo nodig, in overleg met het bestuur en op kosten van de vereniging, 

relevante cursussen/trainingen te volgen. 

 Nemen deel aan overleg, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de functie. 

 Houden zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) 
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Rechten 

Vereniging ASZ: 

 Zorgt voor een passende kennismaking met ASZ 

 Houdt rekening met de kwaliteiten en wensen van de vrijwilliger bij de invulling van het 

vrijwilligerswerk 

 Zorgt voor een goede organisatie en informatie, zodat de vrijwilliger weet waar hij aan toe is 

 Zorgt dat de vrijwilliger de beschikking heeft over de noodzakelijke faciliteiten 

 Vergoedt de door de vrijwilliger en naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk gemaakte 

kosten; zie ook Huishoudelijk Reglement, artikel IV. 

 Zorgt voor een adequate aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering ter dekking van de 

risico’s die zich tijdens en in verband met de uitvoering van het vrijwilligerswerk kunnen 

voordoen; 

 Zorgt voor ondersteuning, scholing en/of deskundigheidsbevordering, die de vrijwilliger 

nodig heeft om zijn/haar taken naar behoren te kunnen vervullen. 

 


