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Toelichting bij de regeling vrijwilligerstaken 
 
Net als andere verenigingen is HSV Sport voor het beoefenen van haar activiteiten 
afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Structurele inzet van vrijwilligers is 
noodzakelijk om door het jaar heen de diverse taken in te vullen, en daarmee onze 
leden te kunnen laten voetballen. Daarom is in de algemene ledenvergadering 
unaniem besloten het vervullen van een aantal uren vrijwilligerstaken door de leden 
verplicht te stellen. Dit gaat in vanaf het seizoen 2014-2015. 
 
Hieronder de spelregels in het kort. 
 
 Ieder lid is verplicht per seizoen een aantal uren vrijwilligerstaken te verrichten. 

Voor het seizoen 2014-2015 is dit totaal 8 uur. 
Voor leden jonger dan 16 jaar (peildatum 1 september) geldt deze verplichting 
voor de ouders / verzorgers. 
 

 Indien van een gezin meer personen jeugdlid zijn is de verplichting 8 uur in 
totaal voor de jeugdleden. 
 

 Het bestuur stelt een lijst met mogelijke taken vast. Bij het begin van het 
seizoen geeft het lid aan welke taken hij hieruit wil vervullen. Indien mogelijk 
worden ook de data afgesproken. 

 
 Voor het vervullen van de taken is een borgsom verschuldigd. Deze wordt aan 

het begin van het seizoen geïnd of betaald. Na het vervullen van de taken 
wordt de borgsom terugbetaald (per eind december, eind maart of eind mei). 
De borgsom voor het seizoen 2014-2015 is € 30,-. 

 
 

 
Hoe kunt u uw taken opgeven 
  
Van 1/9 tot 14/9 is er gelegenheid op dinsdag- en donderdagavond van 19:00 – 21:00 
uur uw vrijwilligerstaken op te geven c.q. invullen in de kantine. Hiervoor zijn 
formulieren beschikbaar (zie bijlage en de HSV Sport website). Hierbij kan worden 
aangegeven welke taken zijn gekozen, en indien gewenst en mogelijk voor welke data 
en tijd. U kunt uw inschrijfformulier ook als PDF mailen naar 
vrijwilligers.HSVSport1889@gmail.com of afgeven in de kantine. 
 
Het vervullen van de taken gaat in vanaf 1 oktober. 
 

mailto:vrijwilligers.HSVSport1889@gmail.com

