Uitgangspunten Vrijwilligerswerk binnen HCY
Binnen de vereniging HCY willen we nadrukkelijk gaan kiezen om leden en ouders
meer te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Gegeven de omvang van de vereniging en
de bijbehorende ambities is het inmiddels noodzakelijk dat HCY een
vrijwilligersbeleid kent. Het helpt HCY om alle activiteiten uit te kunnen voeren en de
leden of hun ouders leveren een daadwerkelijke bijdrage aan hun club.

Het Bestuur heeft daarom de volgende uitgangspunten vastgesteld:
1.

Elk lid verricht vrijwilligerswerk. Voor senioren bestaat dit uit fluiten van
wedstrijden in het weekend en op zaterdagen Commissaris van de dag. Voor
jeugdleden (F tot en met de A jeugd) geldt dat hun ouders vrijwilligerswerk
verrichten. Jeugdleden vanaf de B leeftijd worden ook ingedeeld als
scheidsrechter, dit is naast de vrijwilligerstaak van hun ouders.

2.

Ouders van jeugdleden worden bij de intake automatisch ingedeeld in een van
de twee verplichte taken: 3x per jaar commissaris van de dag (6 uur) of 2 x per
jaar meewerken in het schoonmaak/klus team. Bij de intake kan aangegeven
worden waar de voorkeur naar uitgaat.

3.

Hiernaast zijn er andere vrijwilligerstaken zoals commissietaken, coach en
managers taken, trainerschap, scheidsrechter etc. Voor deze taken kun je je
interesse aan het begin van het seizoen opgeven via de site (oproep) of reageren
op een vacature op de site.

4.

Als je één van de onder punt 3 genoemde vrijwilligerstaken op je neemt, krijg
je vrijstelling van commissaris van de dag taak of schoonmaak/klus team.

5.

Beëindig je het onder punt 3 genoemde vrijwilligerswerk, dan word je opnieuw
ingepland als commissaris van de dag of in het schoonmaak/klus team.

6.

Als je eenmaal hebt toegezegd om bij een activiteit aanwezig te zijn of deze te
ondersteunen, ben je natuurlijk wel verplicht op het afgesproken moment je
werkzaamheden te verrichten.
Het lidmaatschap brengt verplichtingen met zich mee, zoals vrijwilligerswerk. Het
is mogelijk dat je een keer niet kunt. Afhankelijk van de activiteit is het in principe
de bedoeling dat je zelf iemand anders aandraagt om jou te vervangen. Het
volstaat niet om de avond ervoor af te zeggen of simpelweg een mail te sturen.

7.

Rijbeurten, teambardiensten en het verzorgen van de fruit/koekbeurt bij de
wedstrijd horen bij de normale taken als ouder en gelden niet als vrijwilligerswerk.
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Vrijwilligersfuncties
We zijn er reuze trots op dat we binnen HCY al veel vrijwilligers hebben!
De meest voorkomende taken die zij uitvoeren zijn:
•

Teammanager

•

Coach

•

Trainer

•

Scheidsrechter

•

Barvrijwilliger

•

Bestuurslid

•

Commissievoorzitter

•

Commissielid

Verantwoordelijkheden
Uitgangspunt bij dit protocol is dat elke vrijwilliger verantwoordelijk is voor zijn eigen
doen en laten tijdens het verrichten van werkzaamheden. We wijzen je ook graag op
de geldende Club- en gedragsregels binnen HCY. Deze zijn op de site te vinden
onder regels en beleid.
Verklaring Onderwerping Tuchtrecht
Personen die als lid zijn toegelaten tot de vereniging, verplichten zich om op het
moment van toelating lid te worden van de bond en zijn als zodanig (mede)
onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn
organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. Voor ouders en
partners van leden, die vrijwilligerswerk uitvoeren binnen HCY en zelf geen lid zijn
van HCY, geldt dat zij door het lidmaatschap van hun kind of partner automatisch
akkoord gaan met het zich onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de KNHB.
Voor bepaalde groepen vrijwilligers zoals trainers en coaches geldt een aanvullende
bepaling binnen HCY. Zij worden geacht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan
te vragen en te overhandigen aan HCY. Zonder VOG kan er geen benoemde
betaalde of vrijwillige taak worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de VOG
kunt u vinden op de site.
Melding van incidenten
De vrijwilliger dient zo snel mogelijk melding te maken van gebeurtenissen die tot
een schadelijk gevolg voor één of meer deelnemers of andere betrokkenen hebben
geleid of hadden kunnen leiden (bijna-incidenten).
De melding dient in eerste instantie te geschieden bij de verantwoordelijke
commissie of bij de, daarvoor vanuit de geldende procedure aangewezen persoon of
instantie.
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Grensoverschrijdend gedrag/risicovolle situaties
Indien een vrijwilliger signaleert dat er (mogelijk) sprake is van grensoverschrijdend
gedrag of een risicovolle situatie, probeert hij eerst diegene hier op aan te spreken.
Voorts, indien nog nodig, meldt hij dit bij de verantwoordelijke commissievoorzitter.
De vertrouwenspersoon binnen HCY kan indien nodig betrokken worden.
Grensoverschrijdend gedrag bestrijkt een breed terrein. Het kan gaan om seksuele
intimidatie, alcoholmisbruik, stelen of vernielen, om dreigen met wapens of het
gebruik van verbaal of fysiek geweld. Wat de achterliggende motieven van de dader
ook zijn, grensoverschrijdend gedrag mág en kán niet. Er moet tegen opgetreden
worden. Dat is het uitgangspunt.
Vrijwilligerswerk doe je zo lang jij of je kind lid bent/is
Zoals eerder gesteld verricht je vrijwilligerswerk gedurende je lidmaatschap of dat
van je kind tot en met de A-jeugd. Heb je een commissietaak, dan staan daar
vanwege continuïteitsredenen minimaal 2 seizoenen voor. Voor coaches of trainers
en managers geldt minimaal 1 seizoen. Langer mag! Graag zelfs. Korter liever niet.
Het kan natuurlijk gebeuren dat omstandigheden maken dat je geen bijdrage kunt
leveren. Geef dit aan ons aan en wij zullen daar rekening mee houden.
Als je na een bepaalde tijd (minimaal 1 of 2 jaar) met een taak wilt stoppen, meld je
dit aan de commissievoorzitter in een persoonlijk gesprek. We gaan ervan uit dat je
het seizoen afmaakt. Uiteraard wordt de opzegging na je zittingstermijn
gerespecteerd.
Vervolgens word je weer ingedeeld voor commissaris van de dag of klus/schoonmaakteam gedurende je lidmaatschap of dat van je kind. Je bijdrage
aan de club duurt zolang je lidmaatschap duurt of dat van je kinderen (tot en
met de A jeugd).

Verzekering
1. De vereniging heeft een ongevallenverzekering afgesloten.
2. De vereniging heeft ten behoeve van de vrijwilliger een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze dekt de schade die de
vrijwilliger eventueel tijdens de uitoefening van de overeengekomen
activiteiten veroorzaakt.
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