Protocol vrijwilligersdiensten
Doel van dit protocol is duidelijkheid te scheppen over de over de gang van zaken met betrekking
tot het vrijwilligerswerk.
Verschillende Teams met een eigen teamleider
•
•
•
•
•

Springteam
Dressuurteam
Onderhoud en Mennen
BR evenementen
Bixie, dit is een klein vast team

Indeling
Op basis van de opgave van voorkeur volgens het inschrijfformulier worden de leden ingedeeld in
een team in gezamenlijk overleg met de teamleiders.
De indeling staat voor een jaar vast. Voorkeur voor een ander team kan worden doorgeven aan de
huidige teamleider voor 1 december.
Het lidmaatschap is voor de periode van een jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap gedurende het
jaar vrijwaart het lid niet van het uitvoeren van vrijwilligersdiensten.
Bij de volgende soorten lidmaatschappen hoort het volgende aantal diensten:
Basis lidmaatschap

2 diensten

Accommodatie lidmaatschap

4 diensten

Instructie lidmaatschap

4 diensten

Instructie lidmaatschap Extra

4 diensten

Uitgebreid lidmaatschap

4 diensten

Uitgebreid lidmaatschap Extra

4 diensten

Mennen instructie lidmaatschap

4 diensten

Mennen uitgebreid lidmaatschap

4 diensten

Mennen uitgebreid lidmaatschap Extra 4 diensten
Bixie lidmaatschap

2 diensten

Bixie Uitgebreid lidmaatschap

4 diensten
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Inschrijven
Teamleden ontvangen voor aanvang van het nieuwe jaar een mail dat er ingeschreven kan worden
voor een bepaalde datum. Ook wordt de agenda op de website vermeld en kan vooraf bekeken
worden .
Afkopen
Leden hebben de mogelijkheid de vrijwilligersdiensten af te kopen. Dit dient voor 31 Januari
aangegeven te worden aan de teamlead en Penningmeester (penningmeester@beemsterruiters.nl )
Tijdens de ALV op 1 november 2018 is besloten dat afkoop van diensten betaald dient te worden
voor 1 april van het betreffende jaar.
Indelen
Leden die zich niet ingeschreven hebben binnen de vastgestelde en gecommuniceerde periode,
worden ingedeeld en door de teamleider hiervan per mail op de hoogte gebracht. Graag hierop terug
reageren naar de teamleider.
Informatie voor evenement
Leden die ingepland zijn voor een dienst ontvangen in de week voorafgaand aan het evenement een
herinnering met het verzoek te bevestigen binnen twee dagen. Niet reageren leidt tot een boete van
Eur. 50,--.
Verhindering
Is men verhinderd dan dient men zelf voor een vervanger te zorgen. De naam van de vervanger dient
doorgegeven te worden via mail aan de teamleider. Binnen twee dagen.
Dag van evenement
De vrijwilligers melden zich bij de teamlead/contactpersoon of het wedstrijdsecretariaat. Zij
tekenen/paraferen bij aanvang van de dienst en ontvangen consumptiemunten. Na afloop van de
dienst wordt weer getekend/geparafeerd.
Bar-kantine diensten
Bardiensten worden alleen door personen ouder dan 18 jaar gedaan. Om een bardienst te kunnen
draaien dien je een IVA certificaat te behalen, ondertekenen en in de map op de club te doen. De test
(duurt ongeveer tien minuten) en na afloop kun je het certificaat "Verantwoord Alcohol Schenken"
uitprinten. Wanneer je hier dan nog je BSN-nummer en je handtekening opzet is het alleen nog van
belang dat je deze meeneemt wanneer je de vrijwilligersdienst gaat draaien. In het magazijn achter
de bar ligt de IVA-map en hier mag je je certificaat in doen.
Link naar de website: http://www.nocnsf.nl/iva
Link naar reglement: Alcohol in sportkantines
Registratie van gedraaide diensten
Naast registratie binnen de teams wordt ook een centrale registratie bijgehouden, zodat voor die
leden die werkzaamheden binnen andere teams uitvoeren de uren ook meegeteld worden.
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De berekening van de gedraaide uren is als volgt:
•
•
•
•

Een dienst is 4 uren
Tot 2 uur is een halve dienst
Langer dan 2 uur is een hele dienst
Ben je gekomen maar je hulp was uiteindelijk niet nodig, dan telt dit als halve dienst.

De registratie wordt periodiek door de teamleider aan de teamleden teruggekoppeld.
Boete
leden die niet meewerken, weigeren diensten uit te voeren of niet op komen dagen op een geplande
dienst ontvangen een boete van Eur. 50,00 per te draaien vrijwilligersdienst. De leden ontvangen een
factuur van de penningmeester.
Niet voldoen boete of afkoopsom
Wanneer de opgelegde boete of de afkoopsom niet betaald wordt volgt ontzegging van de toegang
tot de accommodatie.
Inzetten van betaalde krachten
Het inzetten van betaalde krachten zal plaatsvinden wanneer blijkt dat na een herhaalde oproep
binnen het betreffende team zich geen vrijwilliger aangemeld heeft. Leden kunnen pas in
aanmerking komen voor een betaalde dienst als zij al hun vrijwilligersdiensten hebben vervuld.
Betaling vindt op de wedstrijddag zelf plaats en wordt verantwoord op het financiële overzicht van
de betreffende wedstrijd/evenement.

Belangrijk is dat alle communicatie bewaard wordt. In dit geval is mail het meest handig.

Wanneer iedereen proactief meewerkt leidt dit tot een soepel en
vooral plezierig verloop van onze evenementen.
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