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1. Inleiding 
 

Dalto is een korfbalvereniging midden in de Driebergse gemeenschap staat. Met meer dan 400 leden 
is de vereniging één van de grotere korfbalverenigingen in Nederland met een uitstraling en functie 
in de regio van de Utrechtse Heuvelrug. Wij nemen met meer dan 30 teams deel aan de competitie 
en korfballen op elk niveau zodat er voor iedereen een passend team is. Sinds de oprichting van de 
Korfbal League in 2005 speelt Dalto op dit hoogste niveau. Met plezier korfballen op elk niveau is het 
hoofddoel van onze vereniging, en daar horen gezelligheid, vrienden maken en saamhorigheid bij!  
 
Elke week zijn er heel veel vrijwilligers actief voor de vereniging. De actieve vrijwilligers, o.a. in het 
bestuur en de commissies, zijn ook regelmatig op zoek naar mensen die een taak uit kunnen voeren 
of een functie kunnen vervullen. Er worden gericht nieuwe vrijwilligers gezocht en als deze zijn 
gevonden stoppen de inspanningen meestal. Het nadeel van deze aanpak is dat er pas nieuwe 
vrijwilligers worden gezocht als er ‘gaten’ vallen in de bemensing. Dit geeft extra druk op de ploeg 
actieve vrijwilligers: want als je stopt, wie pakt dan de taken op? Bovendien loop je als vereniging 
vaak achter de feiten aan: het is een blijvende zorg om voldoende enthousiaste vrijwilligers te krijgen 
en deze te behouden.  
Daarom gaat korfbalvereniging Dalto vanaf seizoen 2012-2013 een vrijwilligersbeleid voeren. 
 
 

2. Doel vrijwilligersbeleid 

 
Met het vrijwilligersbeleid willen we in de komende periode 2012 - 2015 een structurele aanpak 
realiseren voor het werven en begeleiden van vrijwilligers bij Dalto.  
Het vrijwilligersbeleid is gericht op: 
 

- Het structureel betrekken van alle leden zodat er voldoende en enthousiaste vrijwilligers zijn 
om de taken en functies binnen de vereniging uit te voeren; 

- Het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers, inclusief bedanken, belonen en waarderen, 
zodat ze hun taken zo goed mogelijk en met veel plezier kunnen vervullen en blijven 
vervullen; 

- Inzichtelijk en beter mogelijk maken om vrijwilligers te werven en te behouden. 
 

Dalto doet het best goed als vereniging, in sportief én organisatorisch oogpunt, al zeggen we het zelf. 
We hebben een relatief sterke bezetting van bestuur en commissies; de commissies redden zich 
prima bij het organiseren en realiseren van hun taken. Er is een grote en enthousiaste ploeg 
vrijwilligers actief. Dit willen we behouden en als kern voor ons beleid nemen. Bij het invullen van het 
vrijwilligersbeleid richten we ons dan ook op het: 

- Uitbreiden van sterke punten, vooral kijken naar wat goed gaat, en dit aanvullen en 
versterken; 

- Verzilveren van kansen die we nu laten liggen; 
- De wederkerigheid staat centraal in de aanpak: lid zijn betekent opgenomen worden in onze 

vereniging en toegang krijgen tot allerlei georganiseerde activiteiten. Lid zijn betekent een 
bijdrage leveren aan deze vereniging. Samen maken we het mogelijk! 

 
 

3. Verenigingswerk en vrijwilligerswerk 
 
Dalto is een vereniging die vrijwel volledig draaiende wordt gehouden door vrijwilligers.  
Wij hebben net zo veel  vrijwilligers als leden . Lid zijn betekent opgenomen worden in onze 
vereniging en daarmee kunnen deelnemen aan het korfbalspel. Er worden vele taken uitgevoerd die 
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er voor zorgen dat leden kunnen korfballen. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd om 
een bloeiend verenigingsleven te hebben. We verwachten dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt 
en zich inzet voor verenigingsactiviteiten.  
In de bijdrage van onze leden onderscheiden we verenigingswerk en vrijwilligerswerk.  
 

Verenigingswerk 
Onder verenigingswerk verstaan we een aantal taken die verwacht worden van de leden en ouders 
van leden. Het is een vanzelfsprekendheid dat deze taken worden vervuld. De taken die momenteel 
onder verenigingswerk vallen zijn: schoonmaken van de kleedkamers door de teams, het vervullen 
van de taak zaalcommissaris en het rijden van de ouders van jeugdleden voor uitwedstrijden.  
In de toekomst is het mogelijk dat er taken toegevoegd worden.   
 
Vrijwilligerswerk 
Naast het verenigingswerk kent Dalto een grote groep leden die vrijwilligerswerk uitvoert. Het gaat 
dan om training geven, ploegen begeleiden, de organisatie en inkoop van de kantine, het fluiten van 
wedstrijden, het deelnemen in bestuur en in de commissies, enzovoorts. Het zijn zo maar een paar 
voorbeelden van activiteiten die door vrijwilligers worden gedaan.  
 
Onze leden zetten zich in voor verenigingswerk én vrijwilligerswerk omdat zij daar voldoening uit 
halen, kunnen groeien in een functie, omdat ze willen bijdragen aan grotere geheel van de club, om 
samen iets voor elkaar te krijgen en bij een team horen.  
 
De vrijwillige inzet van onze leden maakt het mogelijk om samen plezier te hebben en actief te zijn in 
de teamsport korfbal.  
 
 

4. Elementen vrijwilligersbeleid 
 
Vrijwilligersbeleid is het geheel aan voorwaarden, nodig om vrijwilligers binnen een organisatie tot 
hun recht te laten komen. Het is een antwoord op de vraag: hoe gaan we goed met onze leden-
vrijwilligers om? Voorwaarden hiervoor kunnen zijn: (willen) investeren in vrijwilligers, weten welke 
leden welke bijdrage willen leveren en weten wat je vanuit de vereniging aan vrijwilligers te bieden 
hebt. Het Dalto vrijwilligersbeleid baseren we op de 5 B’s: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, 
Behouden en Beëindigen (uit de handleiding van de KNKV “Omgaan met vrijwilligers”). De 5 B’s staan 
hieronder beschreven. 
 
Binnenhalen 
Het werven van vrijwilligers staat centraal bij ‘binnenhalen’.  
 
Om vrijwilligers te werven is het van belang dat er een beschrijving van de functie of taak 
beschikbaar is. Een vrijwilliger kan taakbeschrijvingen doorlezen en kijken of de functie of taak bij 
hem past. Door de beschrijvingen up-to-date te houden, zorgen we voor continuïteit en duidelijkheid 
voor de langere termijn.  
 
Het is mogelijk om vrijwilligers te onderscheiden naar doelgroepen, die met betrekking tot werving 
elk hun eigen benadering vragen. Een aantal doelgroepen zijn bijvoorbeeld: de(jeugd)leden, de 
ouders van (jeugd)leden, niet-spelende leden en nieuwe leden. Bij elke doelgroep valt te bedenken 
wat de vereniging de nieuwe vrijwilliger te bieden heeft, met wat voor motivatie de vrijwilliger taken 
vervult, welke vragen we de vrijwilliger willen stellen, wat voor functies of taken mogelijk zouden zijn 
en wat de juiste manier van werven is.  
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Globaal gezien zijn er drie manieren om mensen te werven:  
- Directe werving; door persoonlijk contact, door een persoonlijke benadering. Deze methode 

wordt als het meest succesvol ervaren. 
- Indirecte werving; door onpersoonlijke, eenzijdige benadering: website, bestuurstaal, etc. 
- Zelf-werving; personen bieden zichzelf aan voor een vrijwilligersfunctie.  

 
Binnen Dalto is iedereen verantwoordelijk voor het vinden en werven van nieuwe vrijwilligers. Er is 
geen coördinator die ervoor moet zorgen dat alle functies zijn ingevuld. Elke commissie, bestuurslid 
en lid van de vereniging is medeverantwoordelijk voor de invulling en werving. Het bestuurslid en de 
werkgroep of commissie Vrijwilligerszaken ondersteunen de wervingsacties. De daadwerkelijke 
benoeming van een vrijwilliger in een functie zal door een bestuurslid of commissie worden gedaan. 
 
Begeleiden 
Als er nieuwe vrijwilligers zijn, dan is het belangrijk om deze te begeleiden. Voor elke vrijwilliger is 
het prettig om een aanspreekpunt te hebben.  
 
Het doel van het begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers is een sfeer creëren waarin de 
vrijwilliger zich prettig voelt, zodat hij optimaal kan functioneren. De vrijwilliger moet merken dat hij 
belangrijk is voor de vereniging.  
 
Bij de start van een functie of taak krijgt de vrijwilliger een begeleider of aanspreekpunt toegewezen. 
Vanuit de commissie waaronder de taak of functie valt, zal dit aanspreekpunt vastgesteld worden. 
Het aanspreekpunt introduceert de vrijwilliger in de taak, staat continu open voor vragen en 
opmerkingen, vraagt regelmatig hoe het gaat en stelt vast of er nog behoeften zijn.  
 
Belonen 
Bij ‘belonen’ gaat het om hoe we investeren in onze vrijwilligers en hoe we onze waardering tonen.  
Het belangrijkste is om vrijwilligers te laten weten dat we ze waarderen, dat we blij en dankbaar zijn 
dat ze een taak vervullen. Elk lid van de vereniging moet zich bewust zijn van de bijdrage van 
vrijwilligers en moet bezig zijn met waardering tonen en positieve aandacht geven. 
 
Andere vormen van het tonen van waardering en het investeren in vrijwilligers zijn door middel van 
tijd (begeleiding), waarderingsmiddelen (kleinigheidje, feest), scholingen en een 
onkostenvergoeding. 
 
Behouden 
Bij ‘behouden’ moeten we weten wat er speelt bij de vrijwilliger.  
 
Vindt de vrijwilliger de functie nog leuk? Waar kan de vrijwilliger met vragen en klachten naar toe? 
Kan er adequaat gereageerd worden op zaken die niet goed gaan of niet zoals verwacht gaan? Dit 
zijn een aantal vragen en zaken die bij ‘behouden’ horen. Dit element heeft een nauwe samenhang 
met begeleiden en belonen van vrijwilligers. Als er goed wordt begeleid en beloond, is het bekend 
wat er bij de vrijwilliger speelt en kunnen er plotselinge bedankjes voorkómen en vrijwilligers 
behouden worden. 
 
Beëindigen 
Als een vrijwilliger stopt met een taak of functie is het belangrijk om de vrijwilliger te bedanken voor 
zijn inspanningen en te weten te komen waarom een vrijwilliger stopt. Een gesprek met de 
betreffende vrijwilliger zorgt hiervoor.  
 
Door dit gesprek kan de vereniging eventueel te weten komen hoe de samenwerking en de 
organisatie verbeterd kan worden. We leren van ervaringen van onze vrijwilligers. De vrijwilliger 
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moet bedankt worden en zich gewaardeerd voelen tijdens dit gesprek. Dit gesprek kan er ook voor 
zorgen dat de vrijwilliger in de toekomst weer een taak voor de vereniging oppakt.  
 
 

5. Uitvoering vrijwilligersbeleid 2012-2015 
 
Vanuit de huidige situatie een goed vrijwilligersbeleid neerzetten zal 2 tot 3 jaar duren. We kunnen 
niet alles tegelijk aanpakken. Het is belangrijk om te kiezen en prioriteiten te stellen en stap voor 
stap te werken aan een structurele aanpak.  
We kunnen nog veel mogelijkheden benutten om ons vrijwilligersbeleid te versterken en onze 
huidige situatie te verbeteren.  
Het Dalto bestuur heeft het volgende besloten: 
 

1. Met ingang van seizoen 2012-2013 is er een bestuurslid Vrijwilligerszaken, een voor iedereen 
zichtbaar ‘gezicht’ van het vrijwilligersbeleid. Dit bestuurslid wordt ondersteund door een 
werkgroep of commissie vrijwilligerszaken.  

 
2. Op de algemene ledenvergadering van juni 2012 geeft het bestuur de aftrap van het 

vrijwilligersbeleid. 
 

3. Voor de realisatie van het vrijwilligersbeleid wordt per seizoen een plan van aanpak 
opgesteld met actiepunten. In bijlage 1 zijn actiepunten voor komende seizoenen 
geïnventariseerd. Het bestuurslid vrijwilligerszaken zal op basis daarvan een jaarplan 
opstellen en dit na een akkoord van het bestuur realiseren.  
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Bijlage 1.  Organisatiestructuur Dalto  
 
De statuten van Dalto zijn bepalend voor de verdeling van verantwoordelijkheden. Het hoogste 
orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Deze kiest de leden van het bestuur. 
Het bestuur van Dalto kent de volgende functies: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Bestuurslid korfbalzaken 

 Bestuurslid topkorfbal 

 Bestuurslid facilitaire zaken 

 Bestuurslid vrijwilligerszaken 
 

Taakverdeling bestuur  
NB: ik heb me gebaseerd op de bestaande taakverdeling en waar nodig nog niet belegde zaken 
toegevoegd of dubbelingen geschrapt. Een vinkje of streepje achter de activiteit geeft aan of er een 
procesbeschrijving van is.  
 
Voorzitter 
Leidt de bestuursvergaderingen, ziet toe op hoofdlijnen. Eigen taken: 

 Beleid – opstellen nieuw beleidsplan en bewaking uitvoering beleidsplan  - 

 Representatie – extern (KNKV, regio, relaties etc.)     - 

 Commissie van Beroep         √ 

 Sponsorcommissie  
          

Secretaris 
Is aanspreekpunt en brievenbus van de vereniging, onder meer naar het KNKV. Coördineert alle 
administratieve taken, zoals: 

 Verenigingssecretariaat – verslaglegging, administratie, actielijst, in- en uitgaande post etc.  - 

 Wedstrijdsecretariaat – aanspreekpunt voor de wedstrijdsecretaris(sen)           √ 

 Ledenadministratie – aanspreekpunt voor de ledenadministratie via Sportlink Club          - 

 Webteam          √ 

 Werkgroep interne communicatie       √ 
 

Penningmeester 
Is eindverantwoordelijk voor alle financiële taken en zaken en zorgt voor uitvoering van deze taken: 

 Financiële administratie         - 

 Salarisadministratie         - 

 Contributieadministratie  
         

Korfbalzaken 
Bewaakt belang en voortgang korfbalzaken binnen de vereniging en in het bijzonder het evenwicht 
tussen topkorfbal en andere teams. Aanspreekpunt voor: 

 Breedte TC          √ 

 Jeugd TC incl. werving pupillen, welpen       √ 

 Scheidsrechterscommissie incl. inroosteren scheidsrechters    √ 

 Toernooicommissie          - 

 Trainingstijden afstemming, rijrooster, oefenwedstrijden, toernooien 
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Topkorfbal 
Bewaakt belang en voorgang topkorfbalbeleid. Vertegenwoordigt Dalto in topsportoverlegsituaties, 
zoals Korfbal League-overleg. Aanspreekpunt voor: 

 Top TC (incl. scouting)         √ 

 Medische Commissie         √ 

 Korfbal League-zaken         √ 

 
Facilitaire zaken 
Coördineert accommodatiezaken, participeert namens Dalto in overleg hierover. Tevens 
aanspreekpunt voor: 

 Accommodatiecommissie        √ 

 Kantinecommissie         √ 

 Materiaalcommissie         - 

 Inroosteren zaalcommissarissen, schotklok, trainingstijden 
 
Vrijwilligerszaken 
Zorgt er voor dat leden op kracht en kwaliteit worden ingezet, stelt vrijwilligersbeleid op en ziet toe 
op de uitvoering hiervan. Tevens aanspreekpunt voor: 

 Jeugdcommissie inclusief Daltokampcommissie      √ 

 Activiteitencommissie         √ 

 Werkgroep/commissie vrijwilligerszaken      √ 

 Schoolkorfbalcommissie (evt. werving voor korfbalzaken)    - 

 Werkgroep Grote clubactie        - 

 
 De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid in de 

onderdelen van hun portefeuille. Zij zijn een belangrijke spil in het vrijwilligersbeleid en 
voeren het vrijwilligersbeleid uit o.a. als aanspreekpunt voor hun commissies. Zij zien ook toe 
op en stimuleren de uitvoering van het vrijwilligersbeleid in hun commissies.  
 

 Het bestuurslid Vrijwilligerszaken bewaakt de vastgestelde kaders en reikt instrumenten aan 
om dit te doen. Dit bestuurslid is dus geen vrijwilligerscoördinator, er wordt een werkgroep 
of commissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering van het 
vrijwilligersbeleid. De verantwoordelijke bestuursleden (de voorzitter en de bestuursleden 
Topkorfbal, Korfbalzaken, Facilitaire zaken en Vrijwilligerszaken) zijn zoals gezegd 
“eind”verantwoordelijk voor de bezetting van alle functies/taken die in hun portefeuille 
vallen.  De Vrijwilligerscommissie en ook het bestuurslid vrijwilligerszaken helpen en 
ondersteunen de andere commissies en bestuursleden om hun taken op het gebied van 
vrijwilligerszaken ook goed uit te kunnen voeren. 
 

 
D-side functioneert relatief stand alone en heeft geen direct aanspreekpunt in het bestuur. 
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Bijlage 2. Inventarisatie actiepunten tbv jaarplan Vrijwilligerszaken 
 

 
1. Vastleggen en beschrijven van taken en functies van verenigingswerk en vrijwilligerswerk. 

Organiseren van het vrijwilligerswerk (zie ook 6). 
 

2. Breng vacatures, taken, functieomschrijvingen op orde en maak een duidelijk zichtbare 
vacaturebank of prikbord op de website zodat dit steeds voor alle leden zichtbaar is. En houd 
ook voor iedereen zichtbaar bij wie wat gaat doen.  

 
3. Maak een overzicht van huidige knelpunten zoals kantine/bardienst, S-commissie, 

materiaal/onderhoudscommissie en beslis per knelpunt of je dit via benadering van alle 
leden wilt oplossen of via de route van verplicht stellen per team o.i.d.  

 
4. Benader alle leden 

a. met een vereniging brede aftrap waarin we duidelijk communiceren wat we van de 
leden, de nieuwe leden en de ouders van jeugdleden verwachten 

b. na een wedstrijd met spelers en met ouders van jeugdspelers napraten. Doe dit 
meteen de eerste wedstrijden volgend seizoen.  

c. Alle trainers vanaf B-teams betrekken in de uitvoering van het vrijwilligerswerk: 
staan dicht bij de spelers en kunnen hen makkelijker activeren om iets te gaan doen. 

Breng elke keer de boodschap wat we van Dalto leden verwachten en wat de spelers, ouders 
of trainers waarmee in gesprek wordt gegaan concreet kunnen doen. 
 

5. Installeer komend seizoen een voorbeeldfunctie voor selectiespelers, voor bestuursleden en 
voor alle trainers. Het is essentieel dat deze cultuurdragers van onze vereniging zichtbaar zijn 
en het goede voorbeeld geven. We willen immers dat verenigingswerk én vrijwilligerswerk 
vanzelfsprekend erbij hoort en leuk is om te doen. Het bestuurslid Vrijwilligerszaken krijgt dit 
in zijn/haar eentje nooit voor elkaar. 

a. Laat selectiespelers aan begin seizoen zelf formuleren wat zij aan vrijwilligerswerk 
willen doen; er ligt een goed voorstel klaar dat zó uitgevoerd kan worden (van Merle 
van Rijn). De uitstraling op de jeugdleden van een training of clinic van 
selectiespelers is enorm groot; 

b. Bestuursleden doen erg veel voor de vereniging en zijn niet allemaal even zichtbaar 
voor de leden en ouders van jeugdleden. Het is belangrijk om (nog) vaker wat te 
laten horen of een gezicht te laten zien bijvoorbeeld bij de commissies; 

c. Trainers zijn belangrijke voorbeelden voor de jeugdspelers. We kunnen deze 
voorbeeldfunctie nog beter benutten door de trainers hun spelers op 
vrijwilligerswerk te attenderen en hen ervoor te interesseren.  
 

6. Zorg ervoor dat elk lid een duidelijk aanspreekpunt heeft voor vrijwilligerstaken. Het 
aanspreekpunt informeert ook bij vrijwilliger o.a. naar voortgang van vrijwilligerstaken. 
Formaliseer dit niet maar structureer dit wel, bijvoorbeeld door halverwege en aan het eind 
van het seizoen even contact te zoeken. En ook een bedankje aan het eind van het seizoen 
en direct na afronding van een activiteit (bijvoorbeeld KL-team, Schoolkorfbalorganisatie) 
van alle coaches, trainers, commissieleden en andere vrijwilligers.  
 

7. Opzetten van een interne opleiding voor trainers en coaches. 
 

8. Verplichtingen van teams duidelijk vastleggen en bekend maken.  
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9. Verplichte scheidsrechter theorie cursus voor de A-jeugd (niet het fluiten zelf, als een speler 
echt niet wil fluiten wordt het toch nooit wat). 

 
10. Beslissen of we bij Dalto met  ‘een pluim van de maand’ gaan werken. Nadenken hoe we aan 

het eind van het seizoen vanuit commissies en bestuur onze vrijwilligers bedanken.  
 

11. Nieuwe leden en ouders van leden t/m C-jeugd bij de aanmelding meteen vertellen wat we 
bij Dalto verwachten en laten intekenen op vrijwilligerswerk. 

 


