Wat doe jij voor de club?
VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN IJ.V.V. STORMVOGELS
Hoe zit het in elkaar?
De ledenraadvergadering heeft in juni 2008 besloten dat je een bedrag van €25,contributie kunt terugverdienen door het doen van vrijwilligers werk voor de vereniging.
Het is de bedoeling om de leden aan te moedigen af en toe wat voor de club te doen.
Vandaar onze slogan: Wat doe jij voor de club?
Op basis van dit ledenraadbesluit is een protocol opgesteld door het bestuur.
Onderstaand tref je dit protocol aan. Als je wat wilt doen, geef je dan op via ons
bestuurslid Algemene Zaken, Kees van Honk. Aan het einde van het seizoen krijg je dan
€ 25 terug. Dat is natuurlijk prettig, maar eigenlijk is het natuurlijk vooral erg leuk om
iets voor de club te doen! Via Kees van Honk kun je een keuze maken uit ons
takenoverzicht en je daarvoor bij hem aanmelden, uitsluitend via e-mail
algemenezaken@stormvogels.nl

Vrijwilligersprotocol
1. Inleiding
Op de ledenraadvergadering van IJ.V.V. STORMVOGELS van 18 juni 2008 is het besluit
genomen om, vanaf seizoen 2008–2009, een contributieverhoging in te voeren voor alle
ingeschreven spelende leden(met uitzondering van de eerste jaar Guppen) bij IJ..V.V.
STORMVOGELS.
2. Reden
Het stimuleren van de leden om vrijwillige taken te verrichten ten behoeve van IJ.V.V.
STORMVOGELS. Onze vereniging kent vele taken en activiteiten die door vrijwilligers
worden uitgevoerd. Omdat het vrijwilligersbestand en de belangstelling voor veel
vrijwilligerstaken afneemt, maar daar tegenover de hoeveelheid taken/activiteiten
toeneemt, komt het uitvoeren van die taken en activiteiten steeds meer op dezelfde
personen neer. Door het invoeren van de vrijwilligerskorting wordt verwacht dat er een
positieve prikkel uitgaat naar de leden om toe te treden tot het vrijwilligerskorps van
onze vereniging. Het verrichten van deze taken is essentieel voor het functioneren van
de vereniging IJ.V.V. STORMVOGELS.
3. Restitutie
De contributieverhoging kan worden terugverdiend door het volbrengen van één van de
vrijwilligersactiviteiten binnen onze vereniging.
Uitvoering van de taken/activiteiten kan geschieden door het spelende lid zelf of door zijn
of haar ouder/verzorger. Voor het uitvoeren van kantinediensten geldt echter de
restrictie dat het lid minimaal 16 jaar oud dient te zijn.
Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen deze lijst met
taken/activiteiten en de daaraan gekoppelde frequentie, duur en/of het aantal te
verrichten diensten per seizoen te wijzigen.
Er vindt geen restitutie plaats indien de taak niet (volledig) is uitgevoerd. In bijzondere
gevallen is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen.
De terugbetaling zal plaatsvinden na afloop van het seizoen (mei/juni).

4. Opgave vrijwilligerswerk
In het algemeen geldt dat leden vóór 1 november van het lopende seizoen zich moeten
opgeven voor het vrijwilligerswerk. De opgave dient te geschieden door het aanmelden
via email algemenezaken@stormvogels.nl bij ons bestuurslid Algemene Zaken, de heer
Kees van Honk.
Je kunt denken aan de volgende taken: jeugdtrainer, scheidsrechter, schoonmaken
accommodatie, wasserij op Zeewijk, allerlei onderhoudswerk op het sportpark,
wedstrijdsecretariaat, jeugdcommissiewerk, administratieve ondersteuning,
kantinewerkzaamheden, elftalleider, toezichthouder kleedkamers in het weekend,
kaartverkoop, helpen bij toernooien en activiteiten, etc.
5. Rekening en verantwoording
Op de algemene ledenvergadering van IJ.V.V. STORMVOGELS, waar het jaarverslag
wordt gepresenteerd, zal de penningmeester verslag doen van de baten en lasten van de
vrijwilligersregeling.
De ontvangen gelden, die niet worden gerestitueerd, worden bij voorkeur besteed aan
taken waarvoor geen vrijwilligers gevonden konden worden en die op andere wijze
(betaald) moeten worden uitgevoerd.

6. Onvoorzien
De statuten en het huishoudelijke reglement van IJ.V.V. STORMVOGELS zijn van
toepassing en daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur.

IJmuiden, 25 september 2008,
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