
 

 

 
 
 
Regeling verenigingswerk bij Omnivereniging Were Di Tilburg 
 

1. Inleiding 
Omnivereniging Were Di Tilburg bestaat uit vier units: hockey, jeu-de-boules, tennis en lacrosse.  
Elke vereniging wordt door vrijwilligers draaiende gehouden. Gezamenlijk maken we ons hard voor hetzelfde 
doel: veilig en prettig sporten in een gezellige omgeving. Om dat mogelijk te maken betaal je een bijdrage in de 
kosten per seizoen (lees: contributie). Deze bijdrage is echter niet geheel kostendekkend. Om het sporten 
betaalbaar te houden voor alle leden en alle clubfaciliteiten te kunnen bieden die bij de sporten horen, moet 
de (geldelijke) bijdrage aangevuld worden met verenigingswerk. Were Di wil een vereniging zijn waar iedereen 
zijn steentje wil bij dragen. Lid zijn van een vereniging betekent ‘erbij horen, betrokkenheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid’. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. Binnen Were Di geven we samen vorm aan het 
vergroten van de betrokkenheid door leden meer verantwoordelijkheid te geven en een  gezellige 
sportomgeving te bieden. 
 
Met de realisatie van ons nieuwe paviljoen in het voorjaar van 2016 en het daaraan gekoppelde besluit om de 
exploitatie van het horeca-gedeelte in eigen beheer uit te voeren, is de noodzaak van de inzet van vrijwilligers 
toegenomen. 
 
2. Wat is verenigingswerk bij Were Di? 
• Het gaat om onbezoldigd verenigingswerk, dus geen werkzaamheden die als tegenprestatie gelden, of 

waar een beloning of vrijwilligersvergoeding tegenover staat. In bijlage 1 staan de diverse ‘soorten’ 
verenigingswerk uitgewerkt; 

• Tevens gaat het om met de vereniging of een unit afgesproken werkzaamheden. Werkzaamheden 
waarover geen afspraken zijn gemaakt met de vrijwilligerscommissie, die gekoppeld zijn aan een specifiek 
wedstrijd-/ trainingsteam of die op initiatief bedacht en/of uitgevoerd zijn, vallen niet onder deze regeling;  

• De werkzaamheden betreffen een inspanningsverplichting in uren. Van het lid wordt verwacht dat hij/zij 
zijn/haar best doet om de taken zo goed mogelijk te vervullen; 

• Bepaalde functies of taken veronderstellen meer inzet. Een hogere inzet dan het minimale verengingswerk 
per seizoen wordt niet geldelijk beloond. Wel heel erg gewaardeerd! 

 
De vereniging en de units stellen een lijst met werkzaamheden beschikbaar waaruit gekozen kan worden (zie 
bijlage 1). Als lid geef je zelf aan waar je voorkeur naar uit gaat. In overleg met de vrijwilligerscommissie,    
omnivereniging of de betreffende unit worden hier vervolgens afspraken over gemaakt. 
Je kunt altijd contact opnemen met de vrijwilligerscommissie als je hierbij hulp of meer informatie nodig hebt. 
Je kunt ook benaderd worden op basis van door jou opgegeven voorkeuren. Bij de taken hoort een 
contactpersoon die je meer informatie kan geven, of waarmee je concrete afspraken over je inzet kunt maken. 
 
3. Van wie verwachten we een bijdrage?  

• Alle leden worden geacht om per seizoen een bijdrage te leveren aan het verenigingswerk. Het doen 
van verenigingswerk is op vrijwillige basis. Als lid geef je aan het begin van ieder seizoen zelf aan of en 
welk verenigingswerk bij jou past. Je kan ook aangeven dat je gebruik wilt maken van de 
afkoopregeling of gebruik wilt maken van de vrijstelling; 

• Gezinsleden die op één adres wonen verrichten verenigingswerk voor maximaal twee gezinsleden;  
• Leden die van meerdere units lid zijn, verrichten voor één unit verenigingswerk; 
• Bij twijfel of bijzondere situaties beslist het omni bestuur. 

  



 

 

4. Jeugdleden 
• Bij jeugdleden tot en met 17 jaar wordt van de ouder(s) verwacht dat ze zich actief inzet(ten) voor het 

verenigingswerk.  
• Het jeugdlid kan ook zelf degene zijn die het verenigingswerk uitvoert, mits de taken passen bij de 

leeftijd van het jeugdlid. De vrijwilligerscommissie beoordeelt deze mogelijkheden op basis van 
veiligheid en verantwoordelijkheden.  

 
5. Seizoenen 
Voor de units gelden de volgende seizoenen: 

 Hockey: 1 augustus t/m 31 juli; 
 Tennis: 1 april t/m 31 maart; 
 Lacrosse:  1 januari t/m 31 december; 
 Jeu-de-boule: 1 januari t/m 31 december. 

 
Verricht je werkzaamheden voor de omni vereniging, dan geldt het seizoen van de unit waarvan je lid bent. 
 
6. Afkoopregeling 
Voor leden die geen verenigingswerk willen doen en geen vrijstelling hebben via het omni bestuur, geldt een 
afkoopregeling die per seizoen verschuldigd is. 
Het afkoopbedrag bedraagt € 50,00 per persoon per heel seizoen. Voor gezinsleden die op één adres wonen is 
de bijdrage maximaal 2x dit bedrag per gezin per jaar. Dus maximaal €100 per gezin per seizoen. 
Ereleden en leden die de Gouden Speld hebben ontvangen worden vrijgesteld van deze afkoopregeling. Zij 
hebben hun diensten voor de vereniging reeds bewezen. 
Leden ouder dan 65 jaar en niet-spelende leden worden tevens vrijgesteld. 
In individuele situaties kan het omni bestuur besluiten om vrijstelling te verlenen, als voorbeeld 
blijvende/langdurige gezondheidsredenen of bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
 
7. Vrijwilligerscommissie 
De vrijwilligerscommissie bestaat uit minimaal een afgevaardigde van het omni bestuur en vertegenwoordiging 
van de vier units. Ze coördineren de vrijwilligerstaken en houden de administratie ervan bij.  
De vrijwilligerscommissie speelt dan ook een centrale rol in de afstemming van vraag en aanbod. Zij verschaft 
inzicht in de taken en omvang en houdt overzicht van beschikbaar verenigingswerk. Zij ziet toe op begeleiding 
en stuurt de inzet: waar is deze voldoende en waar is deze nog nodig? 
 
8. Administratie 
Voor aanvang van een nieuw seizoen worden de leden door de vrijwilligerscommissie benaderd.   
Middels digitale aan- of afmelding voor verenigingswerk wordt het verenigingswerk verdeeld.  
In de ledenadministratie wordt per lid vastgelegd wat zijn/haar keuze is. 
 
9. Betaling/incasso 
Leden die gebruik maken van de afkoopregeling, betalen €50,- per lid (max € 100,-  per  gezin) als opslag op de 
contributie en wordt geïnd via automatische incasso.   
Wordt er geen afkoopbedrag ontvangen, dan worden ze alsnog benaderd voor inzet voor verenigingswerk. 
 
Voor vragen, opmerkingen of andere zaken rondom verenigingswerk kan er contact opgenomen worden met 
de secretaris van de omniverenging via secretaris@wereditilburg.nl. 
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Bijlage 1 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt in soort verenigingswerk: 
 
Omnivereniging 

• Bardienst (minimaal 3 maal per verenigingsjaar)  
• Onderhoud (vegen van de tennis- en/of hockeyvelden, zwerfvuil rapen, onkruid wieden, onderhoud 

terrasmeubilair) (minimaal 3 maal per verenigingsjaar) 
• Schoonmaak (ramen zemen paviljoen, keuken, reclameborden) (minimaal 3 maal per verenigingsjaar) 

 
 
Hockey 

• Scheidsrechters (minimaal 3 wedstrijden elftallen, minimaal 5 wedstrijden 3-, 6- of 8-tallen) 
• Gastouders bij mini- en jeugdwedstrijden (zaterdag)  (minimaal 3 maal per verengingsjaar) 
• Commissies, zoals communicatiecie, sponsorcie, jeugdcie etc (per verenigingsjaar) 
• Coaches, trainers en managers van teams (per verenigingsjaar) 
• Zaalwacht (minimaal 2 maal per zaalseizoen) 
• Activiteiten organiseren (minimaal 1 activiteit mee organiseren) (voorbeelden minikamp, Super 

Sunday, Special Saturday, clinics) 
 
 
Tennis 

• Commissies, zoals communicatiecie, sponsorcie, jeugdcie, toernooicie, technische cie etc (deelname 
per seizoen) 

• Toernooien organiseren (bijvoorbeeld WD Open, wintercompetitie) 
 
 

Lacrosse  
• Commissies, zoals communicatiecie, sponsorcie, etc 
• Toernooien organiseren  

 
 
Jeu-de-Boule 

• Activiteiten organiseren, bijvoorbeeld bingo 
 
 
  



 

 

 
Inschrijfformulier Verenigingswerk 
 
Naam:…………………………………………. 
 
Naam ouder(s)………………………………. 
 
Unit(s):…………………………………………… 
 
Lidnummer: ………………………………….. 
 
O doet al verenigingswerk, namelijk………………………………bij unit……………… 
 
O wil geen verenigingswerk gaan doen en stemt daarmee in 50 euro te betalen 
 
O wil graag verenigingswerk gaan doen, 
 
ik schrijf me in voor verenigingswerk (zie bijlage 1 voor beschrijving van de taken): 
 

o Omni Bardienst 
o Omni Onderhoud 
o Omni Schoonmaak 
o Hockey Scheidsrechter 
o Hockey Gastouder 
o Hockey Commissie, nl…………………. 
o Hockey Coach, trainer 
o Hockey Zaalwacht 
o Hockey Activiteiten, nl.……………….. 
o Tennis Commissie, nl…………………. 
o Tennis Activiteiten, nl……………........... 
o Lacrosse Commissie, nl……………….. 
o Lacrosse Activiteiten, nl………………… 
o Jeu de Boules Activiteiten 
o Plan mij maar in voor één van de taken 

 
 
 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
 


