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Vrijwilligers bij DHC 
 
Op het inschrijfformulier heeft u aan kunnen geven welke taak u zou willen vervullen bij DHC. Dit formulier is 
voor leden die nu al lid zijn van DHC en dus niet opnieuwe ingeschreven worden. Hierin vindt u een toelichting 
op het vrijwilligersbeleid en bestaande leden van DHC kunnen hier de voorkeur aangeven. 
 
U kunt dit formulier afgeven in de bestuurskamer van DHC of mailen naar ledenadministratie@dhc-voetbal.nl 
of zenden aan:   Delfia Hollandia Combinatie              Postbus 1093 
                             Tav Vrijwilligers registratie                2600  BB Delft                    
 

 
 
Persoonsgegevens bestaande leden         
 
Naam speler/speelster:   ……………………………..…………………………………………………………………………    spelend in : ……………. 
 
Geboortedatum speler/speelster:  ……………………………..…       KNVB nummer ………………….………………..……………………. 
 
Naam vrijwilliger …………………………………………………………………………………………………………………………………………… M / V 
 
 
Mobiel nummer ……………………………………………………….      Geboorte datum: …………………………………………………..……. 
 
 
E-mail adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Wat wil jij doen voor DHC ? ( nieuwe leden hebben dit soms al aangegeven op het inschrijfformulier)    
DHC kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Bij jeugdleden verwachten wij dat ouder(s)/verzorger(s) ook een 
bijdrage leveren. Hiervoor zijn er veel mogelijkheden. Op pagina 3 van het inschrijfformulier hebben nieuwe leden 
aangegeven waar hun voorkeur ligt.  
Voor de bestaande leden en een nadere uitleg bijgaand formulier. Bestaande leden geven hieronder de voorkeur(en) 
aan. Aan de hand van uw antwoord zullen wij u benaderen om te bespreken wat uw inzet voor de vereniging kan zijn. 
 

O   Trainer   O   Coach   O   Scheidsrechter  O   Grensrechter 
O   Teamleider   O   Coördinator leeftijdscat  
 
 
O   Kantine/Bardienst (tenminste 8 uur)   O   Schoonmaakploeg (tenminste 8 uur) 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
16:15-19:15 17:30-21:30 16:30-21:30 16:15-20:00 16:30-20:15 8:15-12:45 9:30-13:30 
19:00-22:00   19:45-23:30  12:30-17:15 13:15-17:15 

 Doorhalen wat niet mogelijk is 
 

 
O   Onderhoudszaken  
 
O   IT zaken   O   Website / Social Media O  Fotografie / Film 
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O   Administratieve taken   
 
O   Lid van een commissie 
 

Sponsor 
commissie 

Communicatie 
commissie 
 Social 

Media 
 Web-

site 

Evenementen 
commissie 

Toernooi 
commissie 

Jeugd 
commissie 

Voetbal 
Technische 
Commissie 

Kookploeg 
donderdag 
clubavond 
 

Vrijwilligers 
commissie 

    

 
 

O   Ik heb het vrijwilligers formulier gelezen O   Ik heb het DHC mission statement gelezen 
  
 
       O   Ik betaal de vrijwilligersbijdrage ad € 75.00    

 
O   Anders, nl. ……………………………………………………………………………………………………..……..……………………. 

 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
Plaats ondertekening: ……………………………..……………… Datum:  …………………………………………………….. 
 
 
Naam ondertekenaar: ……………………………..……………… Handtekening: ……………………………………………………..  

 
 

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen. 
  
   
         
  Bewaar een kopie van dit vrijwilligersformulier, ook wij          
   bewaren een kopie gedurende het lidmaatschap van DHC.  
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Waarom          
Omdat we vast kunnen stellen dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden, zien we ook dat er steeds 
minder mensen meer taken uit moeten voeren.  
Om de club toch draaiend te kunnen houden hebben wij als DHC besloten dat alle leden een steentje bij moeten 
dragen. Nieuwe leden hebben op het inschrijfformulier aan kunnen geven wat ze voor taak zouden kunnen en willen  
vervullen. Bestaande leden kunnen dat op dit formulier (zie pagina 1) 
 
Praktische werking vrijwilligersbeleid         
Het idee van het vrijwilligersbeleid komt in het kort op het volgende neer: 

 Ieder lid is verplicht iets voor de vereniging te doen 
 De verplichting is af te kopen middels een bijdrage van € 75.00 per seizoen 
 De vrijwilligersbijdrage wordt separaat aan u gefactureerd, indien u op 15 september van het nieuwe seizoen 

nog niet heeft aangegeven wat u voor de club zou willen doen.  
 Iedereen is verplicht één van de mogelijke taken te vervullen 
 Bij jeugdleden wordt of kan deze verplichting overgenomen worden door ouders/verzorgers 
 Indien je geen bijdrage wil betalen, dien je voor 31 oktober uit eigen beweging het formulier van pagina 1 te 

mailen naar ledenadministratie@dhc-voetbal.nl of in te leveren via de post of in de bestuurskamer. 
  

 Kantine- Onderhoud- en Schoonmaakwerkzaamheden zijn onbeperkt mogelijk, overige werkzaamheden 
afhankelijk van de mogelijkheden. 

 Indien je de werkzaamheden hebt uitgevoerd, komt er geen belasting van vrijwilligersvergoeding. 
 We houden zoveel mogelijk rekening met je voorkeuren, echter zonder garantie 
 Als je een slimmere manier hebt om de club te helpen, dan kan je dit aangeven in je mail 
 Niet spelende leden zijn vrijgesteld van deze verplichting 
 Je vrijwilligerstaak wordt tenminste 14 dagen van te voren ingepland en afzeggen kan in uitzonderlijke gevallen 

tenminste 72 uur van te voren 
 Kom je niet op het afgesproken moment, dan wordt de vrijwilligersbijdrage alsnog aan u gefactureerd 

De ontvangen Vrijwilligers bijdrage wordt door de club gebruikt voor:                                                                                   _ 

 Inhuren van een medewerkers / kantine personeel / onderhoudsploegen 
 Verantwoording van de bijdrage zal gegeven worden in de ALV 
 Vrijwilligerswerk wordt een vast onderdeel van het intake gesprek 
 Iedereen mag zoveel vrijwilligerswerk doen als hij/zij wil  
 Vergeten wij je in te delen, dan is dat onze fout en krijg je geen factuur 

Lopende het seizoen          
Wanneer je lid wordt gedurende het seizoen zal de vrijwilligers bijdrage evenredig met de resterende tijd van het 
seizoen worden berekend. 
 
Facturering          
De vrijwilligersbijdrage wordt per 15 november gefactureerd via de standaard Procedure. Vanaf dat moment heeft 
aanmelden voor een vrijwilligerstaak dus geen zin meer. 
Mocht je op het afgesproken moment, zonder opgaaf van redenen, niet aanwezig zijn. Wordt de vrijwilligersbijdrage 
direct alsnog gefactureerd. 
  Bewaar een kopie van dit vrijwilligersformulier, ook wij          
   bewaren een kopie gedurende het lidmaatschap van DHC.  


