HV-Arena

Vrijwilligersbeleid
VRIJWILLIGERS worden niet betaald
niet omdat ze waardeloos zijn
maar omdat ze ONBETAALBAAR zijn

Vrijwilliger bij HV-Arena, wat houdt dat in?
Een vereniging als HV-Arena wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Dat is
immers de essentie van een vereniging. Gezamenlijk maken we ons hard voor
hetzelfde doel: veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk
te maken betaal je een bijdrage in de kosten (lees: lidgeld). Deze bijdrage is bij lange
na niet kostendekkend. Om sporten betaalbaar te houden is het belangrijk dat
vrijwilligers zich inzetten voor de vereniging. Om het voor de vrijwilligers leuk te
houden is het van belang dat we over een groot aantal vrijwilligers beschikken,
zodat we voldoende kunnen afwisselen.

De algemene doelstelling van het vrijwilligersbeleid is:
1. Ouders van de jeugd meer betrekken bij de vereniging en aanspreken op de noodzaak
van hun inbreng.
2. Een bijdrage leveren aan de missie van de vereniging, het behoud van het karakter van de
club en het versterken van de kernwaarden van HV-Arena: sportiviteit, gezelligheid,
verbondenheid en respect.
3. Om een niet te groot beslag te leggen op de tijd van een paar van onze vrijwilligers, streven
we een groot aantal vrijwilligers na.

Soorten vrijwilligerswerk
Binnen HV-Arena onderscheiden we meerdere manieren om je steentje bij te dragen aan de
vereniging:
1.

Als bestuur

Deze vrijwilligers nemen voor een bepaalde of onbepaalde periode een taak op zich. Zij
komen regelmatig bij elkaar voor overleg en regelen voor het grootste deel alle taken om
onze handbalclub draaiende te houden.
2.

Als uitvoerende van een taak

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wedstrijdsecretariaat (tafelzitter) en
ploegverantwoordelijke. Ook een uitvoerende taak is het coördineren van de
sjachermarkten.
3.

Als lid van een projectgroep

Een projectgroep wordt voor een bepaalde periode in het leven geroepen om een bepaald
project van de grond te tillen. Zo’n project heeft een ‘kop en een staart’ en als het project
afgerond is, wordt de projectgroep tijdelijk opgeheven. Enkele voorbeelden van
projectgroepen zijn: Welpentornooien, Beachhandbal, Sjachermarkt, Mosselfestijn,
Seizoensafsluiter etc.

4.

Als scheidsrechter (begeleider)

Voor iedere handbalwedstrijd worden scheidsrechters opgesteld. Wanneer dit nog
jonge jeugdleden zijn is er een begeleider aanwezig die ze coacht langs de zijlijn.
5. Diverse andere werkzaamheden
Tot slot zijn er nog diverse andere (incidentele) werkzaamheden, zoals het zoeken naar
sponsoren, het smeren van broodjes, toogbediening op diverse activiteiten, speelvelden
klaar zetten etc. Maar ook andere inzet van kwaliteiten is welkom. Denk aan een verslag
schrijven van een bepaalde activiteit of match, fotografie etc. We doen graag een beroep
op jouw speciale talent.

Vrijwilligersbeleid van HV-Arena:
1. Wij verwachten van alle leden, danwel hun ouders/ begeleiders, dat ze minimaal 1x per
jaar op een evenement komen helpen.
2. Jeugdleden kunnen, indien daarvoor geschikt en/of gekwalificeerd, zelf vrijwilligerstaken
uitvoeren.(Dit geld ook voor de taak van jeugdscheidsrechter of trainer).
3. HV-Arena zet zich in om evenementen ruim van te voren kenbaar te maken en de
vrijwilligers te benaderen.
4. Alle vrijwilligers zijn welkom, ook mensen die geen direct spelend lid zijn van de club.
Zeker sympathisanten heten wij van harte welkom.
5. HV-Arena zet zich in om hun vrijwilligers tijdens een evenement zo goed mogelijk te
verzorgen en te begeleiden, denk hierbij onder andere aan een hapje en een drankje.
6. Vrijwilligers kunnen een attest of referentie verkrijgen voor op hun CV of voor andere
doeleinden.
7. HV-Arena gaat per jaar een vrijwilligers bestand bijhouden om de vrijwilligers
persoonlijker te kunnen benaderen en waarderen.
8. HV-Arena zet zich in om 1x per jaar een leuke activiteit te ontplooien voor al hun
vrijwilligers (of de vrijwilliger nu 1x of 10 geholpen maakt voor deelname aan de activiteit
niets uit).

Openstaande Vacatures
•
•
•
•
•
•

Tafelzitters
Organisatoren (bijv. Welpentornooi, beachhandbal)
Scheidsrechters
Trainer JM14, Trainer J19
Sporttechnisch verantwoordelijke
Etc.

Mocht u zich willen opgeven voor één van bovengenoemde vacatures of als helpende hand op 1 van
onze activiteiten kan dit door ons of een ploegverantwoordelijke even aan te spreken of door een
mail te sturen naar vrijwilligers@hv-arena.be .

