
Sportcafé oktober 2018  
 
Hebben jullie voldoende vrijwilligers?  
 

Vereniging Antwoord  

SV Vaassen Nee 

Epe Tanque Nee 

Base  Redelijk  

Ormi  Redelijk  

VV Oene Redelijk 

AV Cialfo  Nu goed 

 
Hoe werven jullie vrijwilligers ?  
 

Vereniging Antwoord  

SV Vaassen • Benaderen ouders van leden 

• Vragen het aan partners van leden 

• Vragen of leden er zelf nog iets bij kunnen doen 

Epe Tanque  • Vragen aan de leden  

• Mensen bieden zich ook zelf aan  

Base • Teambijeenkomst met ouders van leden 

• Een wedstrijd lid moet 8 vrijwilligerspunten halen en een 
recreanten team moet 4 vrijwilligerspunten halen. Hierbij 
is er dan een lijst met punten die je krijgt voor 
vrijwilligerstaken. Ouders kunnen hierbij ook punten 
verdienen voor hun kinderen. 

Ormi • Ieder jaar invullen van een inventarisatielijst  

• Bindingsactiviteiten  

AV Cialfo  • De verenigingsmanager regelt de werving van de 
vrijwilligers.  

VV Oene • Persoonlijk benaderen van leden.  

  
Informatieavonden/ trainingen / cursussen  
 

Vereniging Antwoord  

Ormi • Wij geven zelf workshops volleybal en we hebben zelf een 
next level avond gehouden/ doorsnee vereniging  

AV Cialfo  • Jongeren trainen voor bestuurs- en commissie functies.  

• Een cursus voor verkeersregelaars 

 
Vrijwilligers: Wat gaat er goed? 

 

Vereniging  Antwoord 

Ormi  • Het gaat goed. Er zijn voldoende vrijwilligers activiteiten.  

• Vrijwilligers worden binnen gehaald middels 
bindingsactiviteiten/ avonden  

AV Calfio  • Het lukt nog steeds om alle wedstrijden en evenementen 
te organiseren, niet veel ‘ondergedienden’ 



Epe Tanque  • Vrijwilligers kennen hun taken. Vanuit de vereniging 
krijgen ze een bindingsavond  

VV Oene • We hebben trainers/ leiders bij alle jeugdteams  

Base  • Via een app/ push notificatie weten vrijwilligers het hele 
jaar hun taak. (want mail werkt bij ons niet)  

 
Vrijwilligers: Waar lopen jullie tegen aan?  
 

Vereniging Antwoord  

SV Vaassen • Weinig tot geen vrijwilligers voor structurele taken in een 
commissie en/of bestuur  

Base  • Ouders/ leden willen meer ‘event driven’, geen vastheid. 
Ze willen meer projectmatig werken met een duidelijk 
begin en eind. 

Ormi • Ouders/ leden willen meer ‘event driven’ geen vastheid. Ze 
willen meer projectmatig werken met een duidelijk begin 
en eind. 

Epe Tanque  • Door de hoge leeftijd van vrijwilligers is er vaak geen 
continuïteit  

VV Oene • M.b.t. maandagmorgen en vrijdagmiddag ploeg: Door het 
verhogen van de pensioenleeftijd loopt het aantal nieuwe 
vrijwilligers terug.  

• Mensen willen wel projectmatig maar minder structureel 
vrijwilligerswerk doen.  

VV Emst  • We zijn opzoek naar vrijwilligers die op een middag in de 
onderhoudsploeg actief willen zijn.  

 
Bestuur: krijgen jullie je bestuursfuncties goed gevuld? Zo ja, hoe.  

 

Vereniging Antwoord  

VV Oene • Tot op heden nog wel. Persoonlijke benadering.  

Base  • Tot op heden nog wel. Persoonlijke benadering.  

Ormi  • Sinds 2015 een nieuw bestuur, geen problemen nu.  

• Actie bij aftreden: zelf voor eigen vervanger zorgen? Of 
roulatie rooster bij aftreden.  

AV Cialfo  • Klein bestuur. Veel delegeren naar werkgroepen en 
commissies. Het bestuur faciliteert en coördineert.  

VV Emst  • Het bestuur vullen is op dit moment geen probleem. We 
hebben een groot bestuur, een goed jeugdbestuur en 
prachtige activiteiten bij de club. Op dit moment is er geen 
hoofdvoorzitter.  

Epetanque • Dit gaat niet goed. Er zijn veel vragen en nog steeds veel 
dubbelingen in functies.  

 
 


