
         

De komende periode liggen alle verenigingen stil door de corona-maatregelen. Naast trainingen en 
wedstrijden, zijn bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Bestuursactiviteiten en taken worden 
hierdoor lastiger, maar zeker niet onmogelijk. Werk daarom nu aan je vrijwilligersbeleid! 

NKS Voetbal begeleidt al enkele jaren verenigingen met het realiseren van een actief 
vrijwilligersbeleid.. Een veelgehoord argument van verenigingen zonder vrijwilligersbeleid is het 
gebrek aan tijd. Door deze verplichte ‘corona- pauze’ krijgt jouw vereniging nu ruimte en tijd om op 
een creatieve manier aan een actief vrijwilligersbeleid te werken. 

 3 tips 
Verbeter je samenwerking vanuit thuis! 
Nu iedereen thuis is, merk je dat de communicatie met clubgenoten best lastig is. Het is 
verstandig om afspraken te maken over de manier van communiceren. Kies voor één of enkele 
communicatiemiddelen en platforms. Dit kan bijvoorbeeld via Skype, Microsoft Teams, mail of 
WhatsApp. 

Houd je bestaande vrijwilligers betrokken 
Blijf in contact met je leden en vrijwilligers. Zitten je vrijwilligers thuis? Verzin een alternatieve        
actie die zij vanuit huis kunnen doen. Samen of individueel. Geef ze bijvoorbeeld de vrijheid om: 
- een nieuw project te ontwikkelen voor als deze situatie voorbij is 
- een klus die al een tijd ligt op te pakken 
- de behoeften van je leden en vrijwilligers te inventariseren met een online enquête 

Tijd voor online vrijwilligerswerk 
Nu alle activiteiten zijn gestopt heb je de kans om vrijwilligersklussen uit te zetten die vanuit 
thuis gedaan kunnen worden. Inventariseer deze vrijwilligerstaken en stuur actief op de 
uitvoering van deze vrijwilligerstaken. Denk hierbij aan: 
- het schrijven van het technisch plan voor het nieuwe seizoen 
- het schrijven van een subsidieaanvraag 
- het bijwerken van de website, communicatieplan en/of sponsorplan 
- het uitwerken van nieuwe projecten en/of activiteiten. 

 

In deze donkere dagen, misschien een lichtpuntje. 
Onze secretaris heeft u op 27 maart een mail gestuurd over één van de maatregelen van het 
kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronacrisis. Er is een Noodloket van 
het ministerie van Economische Zaken geopend. Ondernemers kunnen via dit loket een 
eenmalige tegemoetkoming ontvangen, als zij, door de maatregelen tegen het Coronavirus, 

hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Er is besloten dat ook sportverenigingen en 

-stichtingen eenmalig een tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan 
zijn wel voorwaarden verbonden. Ga naar de website van www.rvo.nl  en/of KvK en doe er uw 
voordeel mee. 

We helpen je graag, neem voor meer informatie contact op met: info@nksvoetbal.nl . 

NKSvoetbal sterk in ondersteunen! 
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