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Vrijwilligersbeleid Were Di Tilburg 

Were Di Tilburg is een omni-vereniging waar de sporten hockey, tennis, 
beachvolleybal en jeu de boules competitief en recreatief worden beoefend en 
waar gezelligheid centraal staat. De verdeling van aandacht en middelen tussen 

top- en breedtesport teams is in balans. De vereniging draait op vrijwilligers die 
bestaan uit leden en in bijzondere gevallen uit ouders van leden. Het bestuur 

meent met het onderstaande een eerlijke en goede basis te leggen voor een 
succesvolle inzet van alle leden en in bijzondere gevallen ouders van jeugdleden. 

Uitgangspunten vrijwilligersbeleid 

Were Di Tilburg is een vereniging: het in stand houden van onze vereniging en 
het uitvoeren van de daarvoor noodzakelijke taken doen we dus met zijn allen. 

Dat is een afspraak, zo niet een morele verplichting, die samenhangt met het 
lidmaatschap. De leden en in bijzondere gevallen de ouders van jeugdleden 

kunnen daarop worden aangesproken. 

Bij Were Di Tilburg kunnen we het vrijwilligerswerk als volgt onderscheiden: 

- Vrijwilligerswerk t.b.v. van de omni-vereniging 
o Bestuur en commissie gebonden 

o Bar en paviljoen ( bardiensten, administratie, schoonmaak e.d.) 
o Openbare ruimtes ( parkeerterrein, groen, e.d.) 

 

- Vrijwilligerswerk t.b.v. van de afzonderlijke units ( hockey, tennis, 
beachvolleybal en jeu de boules). 

o Bestuur en commissie gebonden (unitbestuur, technische 
commissie, jeugdcommissie e.d.) 

o Sporttechnisch gebonden (scheidsrechters, rijdiensten, coaches, 

begeleiders e.d.) 
o Sportvelden gebonden 

De werving van vrijwilligers geschiedt op unitniveau. Elke unit heeft een 

vrijwilligerscoördinator aangesteld die zorg draagt voor invulling van de 
vrijwilligerstaken van de betreffende unit en die van de omni-vereniging. De unit 

bepaalt zelf hoe de werving plaatsvindt, aangepast aan de bijzondere 
omstandigheden van de units. 

Vrijwilligerswerk kan individueel en/of in teamverband worden ingedeeld. 

Elke unit wordt via een berekeningssleutel verplicht een deel van de omni-taken 

in te vullen (bardiensten en openbare ruimtes). 

 De omni-vereniging is verantwoordelijk voor een centraal administratiesysteem, 
bestaande uit de afzonderlijke administraties van de units en van de omni-
vereniging gezamenlijk. In het administratiesysteem zijn alle 

vrijwilligerswerkzaamheden opgenomen en verdeeld in uren en personen. 
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Op omni-niveau is een barcommissie ingesteld, bestaande uit de horecamanager 

(door vereniging betaalde functie) en vertegenwoordigers van elke unit en wordt 
begeleid door een of meerdere omni-bestuursleden. De barcommissie is 

verantwoordelijk voor een goede invulling en uitvoering van de horeca. 

Op omni-niveau is een accommodatiecommissie ingesteld, bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de stichting sportaccommodatie Were Di, 

vertegenwoordigers van elke unit en een of meerdere omni-bestuursleden. Deze 
commissie is verantwoordelijk voor een goede invulling van het beheer en 
onderhoud van de velden en de openbare ruimtes. 

Op omni-niveau is een sponsorcommissie aangesteld, bestaande uit leden van de 

vereniging en een of meerdere omni-bestuursleden. De sponsorcommissie is 
verantwoordelijk voor het aantrekken van sponsors en het opstellen van de 

sponsorcontracten. 

 

Van alle leden wordt verwacht dat zij een redelijk aantal uren “om niet” 
per jaar aan de vereniging beschikbaar stellen als vrijwilliger. Per unit 

kan dit aantal uren verschillen.  


