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Protocol Vrijwilligersplicht / Taakverplichting  
 
Binnen een sportvereniging als Spartanen, zijn er veel werkzaamheden, taken, diensten etc . die goed moeten 
worden uitgevoerd om onze leden zo optimaal mogelijk te kunnen laten sporten. Het streven van de 
vereniging is om nagenoeg alle werkzaamheden en taken uit te laten voeren door vrijwilligers. Naast een 
aantal vaste vrijwilligers, die al één of meerdere taken vervult, werft de vereniging actief voor de overige 
taken. 
 
Met ingang van 1 september 2019 is elk (spelend) lid van Sportvereniging Spartanen verplicht om tegemoet te 
komen aan het vervullen van taken en/of diensten voor de vereniging. Deze taken en diensten vallen onder 
het vrijwilligersbeleid van de vereniging. 
 
Elk (spelend) lid is verplicht om taken uit te voeren voor totaal minimaal 12 uren. Hiervoor betaalt u jaarlijks 
een vrijwilligersbijdrage (borg) van: 

A. € 50,00 voor leden spelend in de JO-19/ A-junioren en de Senioren/Recreanten 
B. € 35,00 voor alle overige spelende jeugdleden 

 
Met daarbij de volgende voorwaarden/condities: 

- Peildatum vrijwilligersbijdrage is 1 augustus; 
- De vrijwilligersbijdrage wordt tegelijk met de contributie geïnd en moet worden beschouwd als borg;  
- Als de taakverplichting is ingevuld door minimaal 12 uren aan taken te hebben vervuld, zal de borg 

worden overgemaakt naar het bij ons bekend bankrekeningnummer van het lid; 
- Voor de jeugdleden  geldt dat de taken ook door een ouder/verzorger uitgevoerd (mogen) worden; 
- Reguliere teamtaken (rijden naar een uit-wedstrijd, wassen van de teamkleding, etc.) vallen buiten de 

taakverplichting; 
- Uitbetaling van de borg geschiedt op 3 momenten gedurende het seizoen, in september, in december 

en in mei; 
- Als de taken niet worden uitgevoerd, wordt de borg niet terugbetaald; 
- Bij gezinnen met meerdere leden op de vereniging geldt een maximale verplichting voor 1 taak per 

seizoen (totaal 12 uur) of een taak voor het hele seizoen. Dit dient wel te worden aangegeven bij de 
penningmeester middels een e-mail naar penningmeester@spartanen.nl ; 

- Als er geen taak te vervullen is, wordt het lid op een wachtlijst geplaatst. De taakcoördinator neemt 
contact op met het lid zo gauw als er taak is; 

- Elk lid mag afwijkende en nieuwe taken aandragen om te vervullen. Het dagelijks bestuur beslist 
uiteindelijk of hiermee aan de taakverplichting is voldaan; 

- Bij onduidelijkheden en/of geschillen, beslist altijd het dagelijks bestuur. Deze beslissing is bindend. 
 
Aan dit protocol is een lijst toegevoegd met alle vrijwilligerstaken die vervult moeten worden. Daarnaast is het 
taakformulier toegevoegd. Dit moet volledig worden ingevuld en worden ingeleverd bij de penningmeester 
zodat de borg, na het vervullen van de taak, kan worden overgemaakt. 
 
Invulling van de taakverplichting gaat altijd in overleg met de betrokken taakcoördinator. Op het formulier 
staat aangegeven wie dat is en op welke wijze er contact met degene kan worden opgenomen. 
 
Uiteraard hopen we dat ieder lid zich minimaal 12 uur per seizoen kan vrijmaken voor het vervullen van een 
taak. Dat is tenslotte het doel van de verplichting. 
 
Voor specifieke vragen over vrijwilligerstaken kunt u zich richt tot onze penningmeester op 
penningmeester@spartanen.nl . 
 
Bestuur S.V. Spartanen 
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