
	  

1	  
	  

 
Beleidsplan  
Vrijwilligers 

AV Spirit Lelystad 
 
 

 
 



	  

2	  
	  

Inhoudsopgave 
 
 
 
 
 
 

1) Inleiding.         Blz. 3 
2) Vrijwilligersbeleid.        Blz. 4 
3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator.   Blz. 5 
4) Functies binnen AV Spirit       Blz. 7 
5) Verzekering / Vergoedingen.      Blz. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator: 
 
Email : vrijwilliger.avspiritlelystad@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



	  

3	  
	  

Inleiding: 
 
Geschiedenis  
AV Spirit is opgericht op 1 september 1972 door een kleine groep enthousiaste mensen. Het 
bestuur bestond uit voorzitter de heer A.H. Cusell, secretaris de heer W. Weyman en 
penningmeester de heer G. Veldhuis. De vereniging sloot zich aan bij de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). Op een grasbaan nabij SVL ’67 werden de nodige 
rondjes hardgelopen, waarbij de kleedaccommodatie en de kantine van voornoemde 
voetbalvereniging werd gebruikt. In 1984 is het huidige verenigingsgebouw geconstrueerd. In 
2004 heeft dit een grondige verbouwing ondergaan, waarbij een extra verdieping is 
gecreëerd.  
 
Organisatie  
AV Spirit heeft –zoals de naam aangeeft- de verenigingsvorm als juridische entiteit. 
Dientengevolge beschikt zij over een bestuur dat is gekozen door de leden tijdens de 
algemene ledenvergadering. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Om de taken 
beheersbaar en uitvoerbaar te houden, bestaan er vier commissies: de jeugd-, kantine-, pr- 
en technische commissie. Ook deze commissies vergaderen geregeld, waarbij een 
bestuurslid aanwezig is om het bestuur in kennis te stellen over van belang zijnde zaken. 
Specifieke taken worden door diverse vrijwilligers uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan het 
bijhouden van de clubrecords, de ledenadministratie, het beheren van de website, het 
uitbrengen van de nieuwsbrief, het coördineren van de trainingen en de trainers, het 
aanspreekpunt van de vrijwilligers, het wedstrijdsecretariaat en de organisatie van de ABN-
AMRO Wintercup. 
 
Sfeer  
Gaandeweg is het ledenaantal van de vereniging gegroeid naar (sinds 2012) meer dan 400 
leden. In deze decennia hebben de leden laten blijken graag een stapje extra voor zichzelf, 
maar zeker ook voor een mede-atleet te doen. Het sociale aspect is voor veel leden even 
belangrijk als het sportieve. 
 
Huidige situatie 
Momenteel (mei 2016) heeft Spirit 516 leden waaronder 109 leden onder de 14 jaar. 
Het bestuur bestaat uit Evert van de Beek, voorzitter; Peter van der Wal, secretaris; Dolf 
Bartels, penningmeester; Jeffrey Fernhout, lid en Victor Hebels, lid. 
De vereniging beschikt over een eigen gebouw.  
De doelstelling van AV Spirit Lelystad is al sinds de oprichting: Het doen beoefenen van de 
atletiek in welke verschijningsvorm dan ook. 
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Vrijwilligersbeleid: 
 
Doel: 
Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet functioneren. 
Doel van dit beleidsplan is om voor nu en in de toekomst vrijwilligers te werven en te borgen, 
zodat de club zijn evenementen kan blijven organiseren voor en door iedereen die lid is van 
AV Spirit. 
Elk jaar zal dit beleidsplan worden geëvalueerd en zo nodig herzien. 
 
Werving en borging: 
Ieder nieuw lid geeft aan of hij/zij vrijwilligerswerk wil gaan doen binnen de vereniging. 
De leden die JA antwoorden, worden door de vrijwilligerscoördinator benaderd en na een 
persoonlijk gesprek onderverdeeld binnen Sportlink. De verschillende commissies krijgen 
leesrecht binnen Sportlink op het gedeelte vrijwilligers en kunnen daar hun eigen vrijwilligers 
uit halen. De nieuwe vrijwilligers worden vanaf dat moment nogmaals benaderd door de 
commissie en krijgen vanuit daar hun werkzaamheden en tijden ingedeeld. 
Ook zal de vrijwilligerscoördinator posters ophangen aan het prikbord in de hal, om zo te 
laten weten dat er nieuwe vacatures voor vrijwilliger zijn binnen AV Spirit. 
 
Uitgangspunten vrijwilligersbeleid: 

1) Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil zich inzet voor de vereniging. 
2) Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. 
3) Een vrijwilliger is niet jonger dan 14 jaar. 
4) AV Spirit vervult ook een sociaal maatschappelijke functie, leden dragen daarin bij en 

hebben er zelf baat bij. 
5) Behoudens enkele uitzonderingen wordt er door AV Spirit geen geldelijke vergoeding 

gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk. 
6) Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende 

regels bij AV Spirit. Een vrijwilliger die binnen AV Spirit een taak verricht draagt 
daarvoor de verantwoordelijkheid. 

7) AV Spirit stimuleert vrijwilligers om voor het uitvoeren van de taak benodigde 
cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor trainer- en juryopleidingen. 

8) Het moet leuk zijn om bij AV Spirit een vrijwilligersfunctie uit te voeren. 
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Beleidsgroep vrijwilligers en  
Vrijwilligerscoördinator. 
 
Beleidsgroep vrijwilligers: 
De beleidsgroep bestaat uit 5 personen die ervoor zorgen dat het vrijwilligersbeleid tot stand 
komt en ook jaarlijks herzien wordt. 
Er zit geen bestuurslid in de beleidsgroep, wel is er een algemeen bestuurslid die zo nodig 
(op uitnodiging) deel uitmaakt van de beleidsgroep. 
De vrijwilligerscoördinator maakt wel deel uit van deze beleidsgroep. 
1x per jaar legt de beleidsgroep verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur informeert 
1x per jaar tijdens de ledenvergadering de leden over het vrijwilligersbeleid of zij delegeert dit 
aan de beleidsgroep. 
 
Verantwoordelijkheidsgebieden van de beleidsgroep zijn als volgt: 
1) Ontwikkelen van visie op vrijwilligerswerk. 
2) Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid. 
3) Uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid. 
4) Het bijhouden van ontwikkelingen in vrijwilligerswerk en samenleving die van    
           belang zijn voor het vrijwilligerswerk bij AV Spirit en het vertalen ervan naar  
           veranderingen binnen AV Spirit. 
5)  Organisatiebreed toetsen van het vrijwilligersbeleid. 
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Vrijwilligerscoördinator: 
Op dit moment is deze functie bemand door 2 personen die ook deel uitmaken van de 
beleidsgroep vrijwilligers. De praktijk moet nog uitwijzen of dit haalbaar is. 
 
Als extra verantwoordelijkheden heeft de vrijwilligerscoördinator: 
1) Werven, selecteren en introduceren van vrijwilligers. 
2) Afstemmen van wensen van vrijwilligers en belangen van AV Spirit. 
3) Borgen van vrijwilligers. (behouden) 
 
Eigenschappen waarover een vrijwilligerscoördinator moet beschikken, zijn: 

1) Motiveren en stimuleren van vrijwilligers 
*   Taken verdelen en delegeren 
* Teamvorming stimuleren 

     2)      Goede sociale vaardigheden. 
    * Contacten kunnen leggen 
    * Omgaan met zeer verschillende mensen 
    * Luisteren 
    * Inlevingsvermogen 

     3)     Zelfstandig kunnen werken. 
              *     Leiding kunnen geven 
              *     Samenwerken 
    *     Prioriteiten bepalen 
    *     Problemen bespreekbaar maken 
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Functies binnen AV Spirit: 
 
Bestuur: 
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester (financieel manager) 
PR en Communicatie 
Algemeen bestuursleden  
 
Vallend onder de penningmeester hebben de we de volgende functies: 
Financieel Administrateur – Boekhouder  
Geldverkeer/geldstroom bewaking  
Subsidie en belastingen  
Ledenadministratie  
 
Technische commissie: 
Trainers coördinator (ook aanspreekpunt voor de G-Atletiek) 
Trainers  
Assistent-trainers 
Beheer materialen 
Beheer gebouwen 
Schoonmaak gebouwen 
 
Wedstrijdorganisatie: 
Wedstrijdsecretariaat 
Juryleden 
Juryhulpen 
Coördinator materiaalploeg 
Coördinator elektronische tijd 
Microfonist 
Parcours 
Verkeerregelaars 
EHBO-ers 
fotografen 
 
P.R. commissie: 
Webmaster 
Redactielid website 
Sponsoring 
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Kantinecommissie: 
Coördinator Barmedewerkers 
Barmedewerkers 
 
Jeugdcommissie: 
Jeugdtrainers 
Assisitent trainers 
Wedstrijdsecretariaat 
Organisator jeugd evenementen en kamp 
Schoolatletiek 
 
Vertrouwenspersoon: 
 
Coördinator maatschappelijke taken: 
 
Wintercup: 
coördinator 
 
Vrijwilligerscommissie: 
vrijwilligerscoördinator 
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Verzekering en vergoedingen. 
 
Verzekering: 
 
Alle vrijwilligers die bij AV Spirit vrijwilligerswerk doen, zijn verzekerd via de Gemeente 
Lelystad. 
 
Gemeente Lelystad heeft een basisverzekering bestaande uit: 
• Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. 
Daarnaast heeft de gemeente Lelystad een Pluspolis: 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen. 
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. 
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. 
• Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. 
 
U hoeft niet geregistreerd te staan als vrijwilligers bij de gemeente Lelystad, iedereen die 
actief is als vrijwilliger kan gebruik maken van deze verzekering. 
U kunt verder informatie vinden op www.lelystad.nl 
 
Vergoeding: 
In principe krijgt geen enkele vrijwilliger een vergoeding. 
Er zijn uitzonderingen;  
De trainers krijgen een trainersvergoeding. 
De schoonmaak krijgt een vergoeding. 
 
Verder kunt u als vrijwilliger reiskostenvergoeding krijgen als u een cursus moet volgen voor 
AV Spirit buiten Lelystad. 
Als jurylid bij wedstrijden krijgt u van de organiserende vereniging een lunchpakketje en 
gratis koffie/thee gedurende de jurytaken die dag. 


