
2016 maart Notitie Vrijwilligers WD Beach Tilburg 

De huidige vereniging vraagt om een groter beroep op de inzet van de eigen leden. In algemene zin 

wordt dat veroorzaakt door de terugtrekkende overheid die minder subsidieert en meer kosten 

doorbelast, en in concrete zin door de hogere verenigingslasten met minder professionele inzet.  

Were Di Beach Tilburg heeft de afgelopen jaren veel onderhoudstaken zelf opgepakt en verricht, en 

is mede daardoor in staat geweest de contributies laag te houden. In het huishoudelijk reglement is 

opgenomen: 
Art. 5      Van leden van de unit wordt een actieve bijdrage verwacht aan activiteiten of werkzaamheden 

ten behoeve van de vereniging 

 
Were Di Tilburg krijgt een nieuw paviljoen en heeft de exploitatie van het horeca-gedeelte in eigen 
beheer genomen. Dit op basis van de inzet van vrijwilligers, met ondersteuning van 2 professionals.  
Het vraagt van zowel omni vereniging als van de units een beleidsplan. 
 
Onderstaand het beleid binnen de unit Beachvolleybal: 
 

Globaal kunnen, naast bestuurlijke taken op omni- en unit- niveau , 3 soorten vrijwilligerstaken 

worden onderscheiden: 

a. Taken op omni-niveau horeca.  

b. Taken op omni-niveau terreinwerkzaamheden. 

c. Unit: . onderhoud eigen velden en materialen,  

. sportgebonden taken: commissies, trainingen, scheidsrechter, organisatie etc .  

 

Afspraken:  

. Alle leden worden geacht een bijdrage van 6-8 uur per seizoen te leveren.  

. Er komt een takenlijst met tijdindicaties voor zowel bardiensten als andere vrijwilligerstaken. 

. leden kunnen daarop intekenen. 

. Als leden een veel hogere inzet hebben dan anderen, Is het geen voorkeur om de taken te betalen 

(zoals vrijwilligersvergoeding ), maar streven naar (im-)materiele beloningen. (bijv. consumpties, 

attenties, kleding, inschrijfgelden competities en toernooien, kortingen, e.d.) 

 

De momenten om in te vullen worden in overleg met de horeca-ondernemer bepaald. Het ligt voor 

de hand om tijdens ons seizoen extra inzet te leveren in de periode dat de overige sporten op Were 

Di minder actief zijn.  Buiten het sportgebonden seizoen is het niet reëel van onze leden inzet te 

verwachten. 


