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De vrijwilligersdiensten 

De Beemster Ruiters is een actieve vereniging. In onze vereniging zijn 

we met elkaar verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze 

club. Het organisatorische deel wordt vooral gedaan door het bestuur. 

Om onze vereniging draaiende te houden hebben we inkomsten nodig. 

Inkomsten komen, naast het lidmaatschap, uit allerhande 

evenementen. Te denken valt aan wedstrijden, keuringen, clinics etc. 

Maar om dit allemaal te realiseren kan het bestuur het natuurlijk 

niet alleen. Daarom steken we met elkaar de handen uit de mouwen. 

Daarmee kunnen we tegelijkertijd de contributie laag houden. De 

investering van jou als lid is beperkt tot een minimum, namelijk in 

een heel jaar maximaal 4 keer 4 uur in één van de vrijwilligersteams 

activiteiten verrichten (afhankelijk van het soort lidmaatschap, zie 

staatje onderaan). De vrijwilligerstaken zijn heel divers: van 

kantinedienst tot administratieve ondersteuning bij wedstrijden, tot 

parcourshulp of tuinier. Voor elk wat wils! Hiermee draag jij je 

steentje bij om de Beemster Ruiters als prachtige accommodatie en 

vereniging te behouden, waar jij zelf ook veel plezier van hebt.  

 

Bedenk wel: een vrijwilligersdienst is wel vrijwillig, 

maar niet vrijblijvend.  
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De activiteiten zijn verdeeld over diverse teams. Je mag zelf je 

voorkeur kenbaar maken bij welk team je het liefst ingedeeld 

wordt. De keuze is uit één van onderstaande teams 

• Springteam 

• Dressuurteam 

• Onderhoud en Mennen  

• BR evenementen 

• Bixie, dit is een klein vast team  

 

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met je 

voorkeur voor een bepaald team. Eénmaal per jaar krijg je bericht 

van je teamcaptain om je in te schrijven voor openstaande 

activiteiten op bepaalde data. Nadat de teamcaptain de definitieve 

indeling heeft gemaakt, krijg je daarover bericht. Dan ligt de 

indeling voor dat jaar vast. Een paar dagen voor het evenement 

krijg je nog een berichtje als reminder. Wij rekenen erop dat je die 

afspraken nakomt en op de aangegeven tijd ook daadwerkelijk 

aanwezig bent. Want je begrijpt: een kantine kan niet open als de 

betreffende vrijwilliger er niet is. Het kan natuurlijk gebeuren dat 

je onverhoopt toch niet kunt, om wat voor reden dan ook. Wij gaan 

ervan uit dat je zelf een vervanger regelt en dat uiterlijk 2 dagen 

voor de datum doorgeeft aan de teamcaptain.  

Op de dag van het evenement zelf meld je je tijdig bij het 

wedstrijdsecretariaat/de teamcaptain en zet je een paraaf op de 

aftekenlijst. Daar krijg je eventueel ook je consumptiemunten. Na 

afloop teken je weer af en zit je vrijwilligersdienst er al weer op.  
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Om bovenstaande soepel te laten verlopen hebben we een aantal 

omgangsvormen met elkaar afgesproken. Helaas is in het verleden 

gebleken dat dit nodig is. Blijf bedenken dat we alleen op deze 

manier de contributie laag kunnen houden en zo’n mooie 

accommodatie met elkaar kunnen behouden. 

- Wil je wisselen van team, geef dat vòòr 1 december door aan 

je huidige teamcaptain; 

- Ook al rij je (tijdelijk) niet, het vrijwaart je niet van het 

uitvoeren van je vrijwilligersdiensten; 

- Afkoop van de vrijwilligersdiensten is mogelijk. Geef dit vòòr 

31 januari aan de teamcaptain en de penningmeester 

(penningmeester@beemsterruiters.nl ) door. Je ontvangt een 

factuur van de penningmeester die binnen een maand betaald 

moet zijn. Alleen dàn hoef je dat jaar geen 

vrijwilligersdiensten te verrichten. Afkoop kost 25 euro per 

dienst van 4 uur. 

- Als je niet op tijd je voorkeur kenbaar maakt voor 

vrijwilligersdiensten, word je ingedeeld op de opengebleven 

plekken. Hierover krijg je automatisch bericht. Ook dan is de 

indeling bindend. Dus maak het jezelf makkelijk en reageer 

snel! 

- De berekening van de gedraaide diensten gaat als volgt: 

▪ Eén 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 verrichtte diensten worden centraal geregistreerd. Mocht 

je tegen het einde van de zomer nog niet voldoende uren 

ingezet zijn en niet meer ingepland zijn als vrijwilliger, ga dan 

actief op zoek naar mogelijkheden om je vrijwilligersdiensten 

voor het jaar allemaal uit te voeren. Het kan ook zijn dat je 

benaderd wordt met het verzoek om de uren nog aan te 

vullen met andere taken. Overigens tellen natuurlijk ook 

geregistreerde vrijwilligersuren in andere teams mee bij jouw 

totaal. 

 

mailto:penningmeester@beemsterruiters.nl
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- Helaas zijn wij ook genoodzaakt tot de volgende maatregel: 

leden die niet meewerken, weigeren diensten uit te voeren of 

niet op komen dagen op een geplande dienst ontvangen een 

boete van 50,00 euro per te draaien vrijwilligersdienst van 4 

uur. De leden ontvangen een factuur van de penningmeester, 

die binnen een maand betaald moet zijn. Wanneer de 

opgelegde boete of de afkoopsom niet betaald wordt, volgt 

ontzegging van de toegang tot de accommodatie tot er 

betaald is. 

 

Specifiek voor bardiensten geldt dat deze alleen door personen 

ouder dan 18 jaar gedaan mogen worden. Om een bardienst te 

kunnen draaien dien je een IVA certificaat te behalen, printen, 

ondertekenen (en BSN-nummer invullen) en meenemen. In het 

magazijn achter de bar ligt de IVA-map en hier mag je je certificaat 

in doen. De test duurt ongeveer tien minuten en na afloop heb je 

het certificaat "Verantwoord Alcohol Schenken" behaald.  

Link naar de website: http://www.nocnsf.nl/iva  

Link naar reglement: Alcohol in sportkantines 

 

Wanneer iedereen proactief meewerkt leidt dit tot een soepel en 

vooral plezierig verloop van onze evenementen. Daar is iedereen bij 

gebaat. Ook Jij!!!  

En please, laat onderstaand niet nodig zijn 

 

 

 

http://www.nocnsf.nl/iva
http://bibliotheek.webuser.nl/156/Documenten/Reglement_Alcohol_in_sportkantines.pdf
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Bij de volgende soorten lidmaatschappen hoort het volgende aantal 

diensten op jaarbasis: 

1 Basis lidmaatschap      2 diensten 

2 Accommodatie lidmaatschap    4 diensten 

3 Instructie lidmaatschap     4 diensten 

3+ Instructie lidmaatschap Extra   4 diensten 

4 Uitgebreid lidmaatschap     4 diensten 

5 Uitgebreid lidmaatschap Extra    4 diensten 

6 Mennen instructie lidmaatschap  4 diensten 

7 Mennen uitgebreid lidmaatschap  4 diensten 

8 Mennen uitgebreid lidmaatschap Extra 4 diensten 

9 Bixie lidmaatschap      2 diensten 

10 Bixie + Accommodatie lidmaatschap  4 diensten 

 


