
Aan alle leden en betrokkenen van de V.V. Meeden,  
 
Onlangs hebben wij op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, in samenspraak met de 
leden, een aantal besluiten genomen welke vanaf het seizoen 2016/2017 gaan gelden 
binnen onze vereniging. De meest ingrijpende hiervan wensen wij nader toe te lichten, het 
betreft de  contributieverhoging van € 20,- bij het niet actief deelnemen aan vrijwillige taken 
binnen onze vereniging. De vergadering heeft besloten dat deze maatregel alleen zal gelden 
voor spelende senior leden. Dit betekent uiteraard niet dat de ouders van onze jeugdleden 
niet van harte uitgenodigd worden om actief te participeren binnen onze vereniging.  
 
Wij, als bestuur, wensen wel te benadrukken dat deze ingrijpende maatregel niet uit weelde 
tot stand is gekomen. Ook is het geen manier om via een omweg extra contributie te innen. 
In tegenstelling tot deze gedachte hopen wij dat er geen enkel senior spelend lid een 
additionele nota ontvangt voor de eerdergenoemde € 20,-. Dit zou inhouden dat iedereen in 
enige vorm bijdraagt aan het reilen en zeilen van de vereniging en dat 'vele handen licht 
werk' maken. De gedachte achter deze maatregel heeft dan ook enigszins een gedwongen 
karakter. Wij zijn als bestuur al enige jaren bezig om mensen te motiveren tot het leveren 
van vrijwilligerswerk en constateren telkens dat er te weinig animo is. Wij verwachten dat dit 
uiteindelijk zal gaan leiden tot het inhuren van mensen om het 'vrijwilligerswerk' betaald te 
laten uitvoeren. Dit zal links- of rechtsom leiden tot een algehele contributieverhoging en dit 
willen wij voorkomen. Wij zijn namelijk in de veronderstelling dat wij genoeg leden hebben 
die graag wat willen doen maar dat de ernst van de situatie niet altijd even duidelijk is bij de 
leden.  
 
Om het begrip 'vrijwilligerswerk' handen en voeten te geven leek het ons een goed idee een 
beschrijving te geven van wat wij als bestuur onder deze definitie scharen. Wij zullen de 
toetsing per lid na ieder seizoen doen en de € 20,- zal dus na afloop van dit seizoen voor het 
eerst plaatsvinden.  
 
Wanneer een lid één van de volgende taken uitvoert of zich beschikbaar stelt voor één van 
de volgende taken binnen de vereniging zal hij voldoen aan het begrip 'vrijwilliger'.  
 
Het lid kan een functie op zich nemen binnen de verenging, te denken valt aan; 

* zitting nemen in het bestuur, 
* zitting nemen in het jeugdkader als leider, trainer of enige andere erkende  
functie binnen de jeugdelftallen, 
* zitting nemen in de kascommissie, barcommissie, sponsorcommissie of 
Open dag-commissie, 
* deelnemen aan het organiseren van toernooien, 

 
 
 
 
  



 
Naast het op zich nemen van een functie kan men zich ook beschikbaar stellen voor in te 
plannen werkzaamheden binnen de vereniging, te denken valt aan; 
  * bardiensten, 
  * schoonmaakdiensten, 
  * oud-papier lopen, 
  * fluiten van jeugdwedstrijden, 
  * ondersteuning terreinbeheerder,  
  * deelname een onderhouds- / klusjescommissie, 
 
Naast de benoemde functies en werkzaamheden binnen de vereniging is het voor het 
bestuur altijd mogelijk om een nader vast te stellen functie e/o werkzaamheden aan te 
duiden als erkende vrijwilligerstaken.  
 
Bij vragen over deze nieuwe maatregel of over de beschrijving van de vrijwilligerstaken kunt 
u zich altijd wenden tot ondergetekende.  
 
Met sportieve groet, 
 
Namens het bestuur,  
Jeffrey Toorn.  
 
 


