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Vrijwilligersregeling bij HSV Sport 1889 
 

Net als bij veel andere verenigingen wordt ook bij HSV Sport een groot deel van de 
taken door een te kleine groep enthousiaste vrijwilligers ingevuld. Dit heeft tot gevolg 
dat er een onevenredig beroep moet worden gedaan op deze vrijwilligers en dat een 
deel van de noodzakelijke taken niet kan worden ingevuld.  
 
Dit gaat ten koste gaat van het goed functioneren als vereniging en kan zelfs het 
voortbestaan bedreigen. Daarom is in de algemene ledenvergadering unaniem 
besloten het vervullen van vrijwilligerstaken voor een aantal uren verplicht te stellen. 
 
De vrijwilligersregeling 

- De verplichting gaat in per seizoen 2014-2015 en geldt voor ieder spelend lid. 
 

- Voor jeugdleden tot en met 15 jaar geldt de verplichting voor de ouders / 
vertegenwoordiger (peildatum 01-09-2014). 

 

- Jeugdleden jonger dan 18 jaar mogen geen taken vervullen in de kantine 
waarbij alcoholhoudende dranken moeten worden geserveerd. 

 

- Het totaal aantal uren per lid is 8 uur. 
 

- Zijn er meer jeugdleden uit een gezin dan is de totale verplichting voor de 
jeugdleden 8 uur. 

 

- Het bestuur stelt een lijst op met vrijwilligerstaken waaruit gekozen kan 
worden. 

 

- Bij het begin van het seizoen kan worden ingetekend op deze taken. Hierbij 
wordt een keuze gemaakt uit de taken en indien mogelijk kunnen de data 
worden afgesproken, indien beschikbaar. 

 

- Indien een lid zich niet inschrijft voor het vervullen van vrijwilligerstaken, of na 
inschrijving deze taken niet vervuld is een afkoopsom verschuldigd van € 30. 
Ook kan vrijwillig gekozen worden voor het betalen van de afkoopsom. 

 

- Voor het vervullen van de vrijwilligerstaken is een borgsom van € 30 
verschuldigd. Deze wordt aan het begin van het seizoen geïnd of betaald. 
Als de vrijwilligerstaken zijn vervuld wordt de borgsom terugbetaald. 
Terugbetaling vindt plaats op drie momenten: december, maart en juni. 
 

We rekenen op uw begrip voor de noodzaak van deze maatregel, in het belang van 
HSV Sport en het spelplezier voor allen. 
 
HSV Sport 1889 
Het bestuur 


