
VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN AV TRIAS 

Vrijwilligersprotocol 
De invoering van het verplicht 1 maal per jaar uitvoeren van vrijwilligerstaken. 

Afgelopen jaren is gebleken dat het werven van vrijwilligers moeizaam verloopt. 
Dit zien wij graag anders. 
  
AV Trias is een vereniging. Hierop is ook de contributie afgestemd. Met elkaar 
zullen we de vereniging draaiende en levendig moeten houden. Onze vereniging 
kent vele taken en activiteiten die door vrijwilligers moeten worden uitgevoerd. 
Voorkomen moet worden dat het uitvoeren van deze taken en activiteiten steeds 
weer op dezelfde personen neerkomt.  

Doel van onderstaande nieuwe aanpak is dan ook het stimuleren van de leden 
om gemotiveerd een aantal uren per jaar verenigingstaken te verrichten. Door 
het invoeren van deze activiteit is de verwachting dat er een positieve prikkel 
uitgaat naar de leden om hun bijdrage voor de vereniging te leveren. 
Tegelijkertijd zal zoveel mogelijk flexibiliteit worden geboden teneinde zoveel 
mogelijk gemotiveerde vrijwilligers te hebben. Het verrichten van deze taken is 
essentieel voor het functioneren van AV Trias.  

Elk lid van AV Trias wordt in beginsel verplicht om een aantal taken of 
vrijwilligersuren te verrichten. Uiteraard zullen alle taken verricht moeten worden 
en zullen er per taak voldoende vrijwilligers moeten zijn.  

• Uitvoering van de taken/uren kan geschieden door het lid zelf indien ouder dan 
16 jaar* of door zijn of haar ouder/verzorger. (*Voor het uitvoeren van de taak 
verkeersregelaar geldt een minimum leeftijd van 18 jaar; kantinediensten 
worden altijd uitgevoerd i.s.m. tenminste 1 volwassene) 

• Als een lid zijn vrijwilligerstaak niet kan uitvoeren of niet aanwezig kan zijn, 
dan dient het lid zelf een vervanger te regelen. De vervanger voldoet dan aan 
zijn/haar vrijwilligerstaak voor dat jaar. Het lid zelf dat niet aanwezig kon zijn 
moet echter nog steeds een vrijwilligerstaak doen. 

• De taken worden vermeld in inzetrooster.nl, waarna iedereen kan inloggen en 
zijn eigen taak kan kiezen.  

• Personen die vrijwilligerstaken in enig jaar niet uitvoeren, krijgen een boete van 
€ 25. Dit geld komt ten goede aan de vereniging. 

• Ereleden, leden van verdienste, leden van enige commissie, trainers, subsidie & 
sponsor-leden/vrienden van Trias, en leden ouder dan 70 jaar zijn niet verplicht 
tot het uitvoeren van vrijwilligerstaken omdat zij al werkzaamheden voor de 
club verrichten of hebben verricht. 

• In bijzondere gevallen kan het bestuur dispensatie te verlenen. 

Waar mogelijk wordt rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden. 
Helaas zal het zeker niet altijd mogelijk zijn om iedereen volledig tegemoet te 
komen. Het bestuur vraagt hiervoor begrip van de leden, 

http://inzetrooster.nl


Het bestuur is bevoegd om alle mogelijke taken welke noodzakelijk zijn voor het 
functioneren van de vereniging aan te merken als vrijwilligerstaken. We gaan 
daarbij uit van de volgende categorieën: 

1.kantinewerkzaamheden 
2.administratieve ondersteuning 
3.bestuurlijke taken 
4.commissie werkzaamheden 
5.jurylidmaatschap 
6.wedstrijdorganisatie 
7.wedstrijdsecretariaat 
8.onderhoudswerk 
9.hulp bij de jeugd 

Het bestuur zal een lijst met taken/activiteiten en de daaraan gekoppelde 
frequentie, duur en/of het aantal te verrichten diensten opstellen. 
vrijwilligers@avtrias.nl.  

De statuten en het huishoudelijke reglement van AV Trias zijn van toepassing. 
Daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur. 

.

mailto:zelfwerkzaamheid@voorneatletiek.com

