THEMA; Communicatie
uitgewerkt door Ernst Scholten, André Adema, Bart Nouwens en
Mieke van Wegen
VRIJWILLIGERSBELEID – SV EEMNES
Wat gaan we doen?
1.
2.
3.
4.

Het aanmeldproces doornemen, evalueren en verbeteren. Dit met overlap/begeleiding i.v.m. “Welkomstcommissie”.
Functieprofielen op de site.(zie KNVB-Assist)
Oprichten van een jeugdraad/betrekken jeugdteams
Zichtbaarheid vrijwilligers

Wat is het gewenste resultaat? (meetbaar?)
-

Een betrokken lid en ouder
Duidelijkheid en betrokkenheid
Betrokken jeugdleden

Wie gaat het doen?
Ad 1. Mediacommissie, let hierbij op AVG.
Ad 2. Vrijwilligerscommissie
Ad 3. Jeugdcommissie
Ad 4. Mediacommissie

Wanneer wordt wat gedaan?
1.
2.
3.
4.

Staan einde seizoen
Idem dito
Begin van het nieuwe seizoen
Idem dito

THEMA; Verplicht of niet?
Uitgewerkt door Sabine Offereins
VRIJWILLIGERSBELEID – SV EEMNES
Wat gaan we doen?
-

Reglement aanpassen; spelende senioren en A junioren moeten bardienst draaien
Vrijwilligerscommissie
Barcommissie en dan een Sergeant van de week benoemen
Vrijwilliger(swerk) van de week op de website/facebook
Teams verplichten vrijwilligerstaak? 1 taak per seizoen per team, team dient zelf mensen aan te dragen

Wie gaat het doen?
-

Bestuur; reglement aanpassen.Sabine zet dit door naar Eddy
Barcommissie; Judith en Nanda
Vrijwilligerscommissie; Bestuur

Wanneer wordt wat gedaan?
-

Vrijwilligers bardiensten moeten op korte termijn gevonden worden.
Tot eind april de tijd om meer vrijwilligers te vinden voor bardiensten, daarna anders misschien overgaan tot verplichten

Welke middelen zijn er nodig om dit te realiseren?
-

Bardiensten korter maken bijvoorbeeld naar 3 uur.
Folders/flyers
Persoonlijke benadering bijvoorbeeld kraampje
Actiever op Social Media; Facebook/Instagram
Website
Mailen
Bardienst party
App groep jeugdcommissie

THEMA; Enthousiasmeren, sfeer en cultuur
Uitgewerkt door Karin Zwanikken, René Verhoeven, Henk de
Jong en Marnix
VRIJWILLIGERSBELEID – SV EEMNES
Wat gaan we doen?
a.
b.
c.
d.

Themafeest Vb. Halloween (jeugd en volwassenen)
Interview vrijwilliger uitgelicht met vaste vragen (zoals Laarder Courant de Bel)
Pupil van de Week zichtbaarder maken (dames en heren)
Jeugdraad (14-18 jr. + 1 begeleider volwassen) opstarten

Wat is het gewenste resultaat?
a.
b.
c.
d.

Betrokkenheid en clubgevoel
Positieve aandacht en inhoud taak zichtbaarder maken (en foto)
Zichtbaarheid, waardering voor ouders, kind in het zonnetje
Nieuwe ideeën, betrokkenheid jeugd

Wie gaat het doen?
Ad 1. Groep 5-10 personen (activiteiten commissie, bar, aankleding, muziek etc.)
Ad 2. Vrijwilligers redactie/ communicatie (kleine poule van 2-3 personen)
Ad 3. Nu al poule Jeugd Commissie
Ad 4. Begeleider uit poule vrijwilligers commissie (nieuwe functie)
Ad 5. Jeugdraad leden via oproep te vragen
Ad 1. Groepsleiders (1 a 2) themafeest
Ad 2. Redactie/ communicatie (2-3 personen)
Ad 3. Poule Jeugd Commissie
Ad 4. Begeleider + “voorzitter” jeugdraad

Wanneer wordt wat gedaan?
Ad 1. Oktober 2019
Ad 2. 1 x per 2 weken
Ad 3. 1 x per week (om en om dames heren)
Ad 4. Vanaf nieuw seizoen (2019/2020), werven al in dit seizoen via JC

Welke middelen zijn er nodig om dit te realiseren?
-

Groep 5-10 personen met kennis van organiseren
Website, Social Media, Schermen
Bal, kleding, scherm, website, interview pupil, foto in trapgat van pupil van de week, ouders mee in bestuurskamer
Enthousiaste jongeren groep + 1 begeleider

THEMA; Introductie
Uitgewerkt door Everard Bakker, Ron de Leeuw, Marcha
Brouwer, Bianca Grob
VRIJWILLIGERSBELEID – SV EEMNES
Wat gaan we doen?




Introduceren introductieboekje, introductie afspraak en introductie avond
Smoelenboek op website, tv schermen enz. (foto, naam, functie)
Vrijwilligerscoach/coördinator

Wat is het gewenste resultaat? (meetbaar?)





Nieuwe leden informeren, laten zien wat verenigen is, ze laten zien wat wij van hun verwachten en wat ze van ons kunnen
verwachten. Nieuwe leden warm ontvangen (ontvangen voor eerste training, voorstellen aan trainer, geven informatie,
rondleiding) en gelijk inspelen op vrijwilligerswerk.
Door middel van smoelenboek is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk en aanspreekbaar is.
Een gezicht geven aan de functies.
Vrijwilligerscoach/coördinator/team kan nieuwe leden en/of ouders benaderen voor interesse in vrijwilligers taken maar ook
nieuwe vrijwilligers werven in huidige ledenbestand.

Wie gaat het doen?




Introductieboekje en ontvangst nieuwe leden -> JC
Smoelenboek -> mediacommissie?
Vrijwilligerscoach -> Marscha en anderen!

Wanneer wordt wat gedaan?



Introduceren introductieboekje -> met ingang van nieuwe seizoen
Smoelenboek website -> z.s.m.

Welke middelen zijn er nodig om dit te realiseren?
-

THEMA; Begeleiding
Uitgewerkt door Marcha Brouwer, Arwin Lergner, Dick
Hartog, Bart Nouwens en Heleen Kuijer
VRIJWILLIGERSBELEID – SV EEMNES
Wat gaan we doen?
-

Opzetten vrijwilligerscommissie zodat er voldoende vrijwilligers zijn om de vereniging te laten draaien.
Beschrijven vrijwilligerstaken

Wie gaat het doen?
-

Voor zover mogelijk: mensen die nog geen vrijwilligerstaak uitvoeren.
Bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang en de continuïteit.

Wanneer wordt wat gedaan?
-

Zo snel mogelijk.

Welke middelen zijn er nodig om dit te realiseren?

