
Protocol voor: 

Vrijwilligersbeleid Seniorenvereniging St. Joseph Baexem. 
 

 

Inleiding 

Binnen de seniorenvereniging zijn veel vrijwilligers actief, en ondersteunen o.a. het bestuur 

in de uitvoering van diverse taken binnen de vereniging. 

Het bestuur vindt het wenselijk om een leidraad te hebben hoe om te gaan met vrijwilligers, 

vandaar dit beleidsstuk. 

 

Vrijwilligersbeleid heeft ten doel: 

- Duidelijkheid geven aan zowel het bestuur als aan vrijwilligers over hoe met 

vrijwilligers wordt gewerkt in de vereniging. 

- Zoveel mogelijk voorkomen van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke 

behandeling tussen vrijwilligers. 

- Stimulans voor vrijwilligers en daarmee optimalisering van hun inzet voor 

  het doel van de vereniging. 

 

1.  Doel van vrijwilligerswerk 

Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten die op vrijwillige basis worden uitgevoerd, 

zonder financiële vergoeding (buiten eventuele onkostenvergoedingen), in georganiseerd 

verband en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de 

samenleving in haar geheel. 

 

2. Doel van het vrijwilligersbeleid  

In een organisatie waar vrijwilligers werken is het belangrijk om duidelijke afspraken 

te maken. Vrijwilligerswerk is immers wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. De vrijwilliger is een 

essentieel onderdeel van de vereniging. Er is voor vrijwilligers vrijwel niets wettelijk geregeld. 

Het is voor de seniorenvereniging dus essentieel om beleid te voeren, waarin de plaats van 

de vrijwilliger duidelijk is omschreven. 

 

3. Algemene kenmerken van vrijwilligerswerk binnen de seniorenvereniging 

Het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd onder begeleiding c.q. verantwoordelijkheid van de 

seniorenvereniging. Er staat geen formele betaling tegenover het werk dat als vrijwilliger 

binnen de seniorenvereniging wordt uitgevoerd.  

 

4. Aanstelling nieuwe vrijwilligers 

Werving 

Een vrijwilliger kan geworven worden via: 

 Mond-tot-mondreclame 

 Vacatures in de lokale blaadjes 

 Steunpunt Vrijwilligers, Vrijwilligerscentrales 

 Vrijwilligers en beroepskrachten 

 Folders, brochures en affiches 

 Via activiteiten, zoals open dagen, informatiemarkten 

 Website 

 Sociale media 



 

 

5.  Verzekering 

Via een collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Leudal zijn alle vrijwilligers 

verzekerd tegen ongevallen of wettelijke aansprakelijkheid tijdens het uitoefenen van hun 

taak als vrijwilliger. 

 

 

6. Waardering 

Een belangrijk aspect van het vrijwilligerswerk is het laten weten, dat hun inzet gewaardeerd 

wordt door de seniorenvereniging. Het regelmatige persoonlijke contact door een van de 

bestuursleden en het volgen van de vrijwilligers tijdens hun inzet, is de basis van deze 

waardering. Verder wordt, op de hier volgende wijzen, ook aandacht geschonken aan 

bijzondere gebeurtenissen en omstandigheden van de vrijwilligers waarvoor onderstaande 

richtlijnen gelden: 

 Jaarlijks ontvangt de vrijwilliger een attentie rond de feestdagen. 

 Indien een vrijwilliger 10, 20, 25 jaar vrijwilligerswerk uitvoert, wordt aan dit jubileum 

aandacht besteed. De jubilea worden zoveel mogelijk gekoppeld aan een 

bijeenkomst.  

De jubilaris ontvangt een attentie in de vorm van: 

Bij 10 jaar vrijwilligerswerk een bos bloemen. 

Bij 20 jaar vrijwilligerswerk een bos bloemen + een VVV cadeaubon van €. 10,00. 

Bij 25 jaar vrijwilligerswerk een bos bloemen + een VVV cadeaubon van €. 25,00. 

 Bij meerdere vrijwilligersactiviteiten geldt de eerste activiteit. 

 

 

7. Oplossen van geschillen 

Het kan zijn dat vrijwilligers te maken krijgen met irritaties, ergernissen en/of 

meningsverschillen. Het kan hierbij gaan om zaken als communicatie met (mede) 

vrijwilligers, het omgaan met veranderingen of de verdeling van werkzaamheden. Waar 

mensen samenwerken kan er altijd op enig moment een gevoel van onvrede ontstaan.  

Het is goed om dergelijke zaken eerst met een van de leden van het bestuur te bespreken. 

Samen met het bestuur zal gezocht worden naar een oplossing. 

 

 

8. Vrijwilligersvergoedingen 

In de volgende gevallen krijgt de vrijwilliger een vergoeding: 

- De vrijwilliger krijgt alleen vergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten. Deze 

vergoeding is niet belast als de kostendeclaraties aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Vergoedingen voor de kosten die u hebt gemaakt, zijn bijvoorbeeld 

vergoedingen voor de gemaakte reiskosten, de kosten van papier, postzegels en 

dergelijke.  
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