Vrijwilligerswerk instructie vv UNO Seizoen 18-19
Hieronder volgt een instructie hoe u kunt aangeven wat u als vrijwilligerswerk zou willen verrichten
binnen vv UNO. Uiteraard zullen er vragen zijn waar op u het antwoord in onderstaand instructie
niet kunt vinden. Probeer de instructie zo goed als mogelijk te volgen en pas in het uiterste geval
contact op te nemen. U kunt dan mailen naar vrijwilligerszaken@vvuno.nl
Instructie:
1. BORG BETALEN:
Pak de factuur er bij (deze heeft u in een separate mail ontvangen)en maak het
verschuldigde borg bedrag over naar bankrekeningnummer:
NL22 RABO 0321 1392 08 t.n.v. vv UNO DIT IS EEN ANDERE REKENING DAN VOOR DE
CONTRIBUTIE!!!!
Onder vermelding van voor- en achternaam van het lid en zijn/haar geboortedatum.
Mocht u meerdere kinderen als lid hebben dan verzoeken wij u maximaal € 75,-- over te
maken over vermelding van de gegevens van de leden/kinderen.
Let op bij het uitblijven van de betalingen zijn boetes van toepassing. In tegenstelling tot
vorig seizoen zullen we volgens de afgesproken termijnen gaan herinneren, aanmanen,
sanctioneren.
De terugbetaling van de BORG zal gebeuren op het rekeningnummer waarvan we de BORG
hebben ontvangen.
2. WAT KAN IK DOEN om mijn BORG terug te verdienen?:
Bekijk de openstaande functies en taken via www.vvuno.nl/vrijwilliger open het document
Functies en Taken 18-19 en maak daar een selectie in.
3. IK WIL EEN FUNCTIE OPPAKKEN:
Als je een functie verricht vervalt de BORG.
Wil je meer informatie over een openstaande functie dan kan je het functieboek openen of
een mail sturen naar vrijwilligers@vvuno.nl In het functieboek is per functie een uitgebreide
beschrijving. Ook zijn hier de reeds ingevulde functies te vinden met de betreffende namen
van de functionarissen. Mocht je je op hebben gegeven voor een functie en deze is NOG niet
ingevuld dan zal er door het verantwoordelijke bestuurslid contact met u worden
opgenomen om een afspraak te maken. Als de functie wel is ingevuld dan zullen we je gaan
indelen voor de ingevulde taken.
4. IK WIL EEN TAAK VERRICHTEN:
Door uren te maken middels taken kan je de BORG terug verdienen.
1 lid= 8 uur/80 punten
2 leden uit 1 gezin= 12 uur/120 punten
3 of meer leden uit 1 gezin = 12 uur/120 punten
Wil je gewoon je uren maken door taken uit te voeren dan kan dat op de volgende manier:
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Middels het mailadres wat bij vv UNO bekend is kan je inloggen in de voetbal.nl app.
In deze app kan je heel simpel opgeven of we je kunnen indelen het komende seizoen.
Het is zelfs mogelijk om je zelf in te delen!!
Kijk snel in de app onder menu (linksboven de streepjes) en klik dan op "vrijwilligerszaken":
(zie je dit niet dan gebruik je niet het mail adres wat bij ons bekend is! Wil je dat wijzigen
stuur dan een mail met onderwerp juist mail adres inzake app naar
ledenadministratie@vvuno.nl met daarin het lid of de leden met het juiste mail adres!)
Status:
nog te behalen punten (punten/10 = uren):
Je ziet staan bij status hoeveel punten je nog moet halen dit seizoen.
Vervul je een functie dan zal in de loop van de komende weken (als bekend is bij ons dat je
een functie uitvoerd volgens het functieboek) deze status op vrijgesteld komen staan.
Mijn Beschikbaarheid:
Hier kan jij aangeven wanneer je kan komen helpen.
Zorg dat je hier niet te selectief in bent anders kunnen we je niet indelen en kom je niet in
aanmerking voor het terugbetalen van de BORG.
Taken selecteren:
Hier zie je de taken waar je je voor op kan geven. Met een simpele klik op het vakje
(android) of schakelaar (IOS) maak je je voorkeur bekend en kunnen we je indelen!
Je mag je opgeven voor meerdere functies.
Kijk ook op www.vvuno.nl/vrijwilligers hier staat meer informatie!
De opgegeven voorkeurstaken worden middels de app automatisch verwerkt in ons
systeem. Mocht je er echt niet uit komen of het lukt niet om de app te activeren? Stuur dan
even een mail naar vrijwilligerszaken@vvuno.nl
5. WANNEER BEN IK AAN DE BEURT?
Als er ruimte is in de agenda dan zullen we je gaan indelen en krijg je een uitnodiging per
mail. In deze uitnodiging staat wanneer we hebben ingepland. Als je een uitnodiging
ontvangt die echt even niet kan dan verzoeken wij je om dit zo snel mogelijk kenbaar te
maken via planning@vvuno.nl in geval van de kantinediensten/doorlopende planningen
(zoals gastheer/vrouw en wekelijks onderhoud terrein) en anders via
losseplanning@vvuno.nl in geval van taken zoals Grote Club Actie en andere losse acties.
Mocht u gebruik maken van de voetbal.nl app dan ontvangt u daar ook een pushbericht op.
Een herinnering zal 2 weken voor de aanvang van de taak volgen en nogmaals 2 dagen voor
aanvang van de door u opgegeven taak.
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6. EN DAN???
Op de dag van uitvoering gaat u naar de afgesproken locatie (kantine, velden of
kleedkamers bijvoorbeeld) en meld zich bij de coördinator. U leert nu de andere vrijwilligers
(indien er meerdere mensen voor een taak nodig zijn)ook kennen en er volgt een korte
uitleg van de uit te voeren taak. Aan het eind van de taak meld u zich bij de coördinator af
en draagt je desgewenst de werkzaamheden over aan de volgende. U krijgt per gewerkt uur
10 punten. Per taak zijn de uren vastgelegd en kan je terugvinden in de voetbal app.
7. WANNEER KRIJG IK MIJN BORG TERUG?
Iedere maand kijkt de vrijwilligers commissie of je:
1. De BORG hebt voldaan
2. de benodigde uren hebt voldaan.
3. Hebt aangegeven een functie te gaan vervullen
Als op 2 van deze punten het antwoord ja is dan zullen we binnen 4 weken de BORG terug
storten. Mocht u na 6 weken na het voldoen van bovenstaande niks hebben ontvangen dan
verzoeken wij je een mail te sturen naar borg@vvuno.nl
8. IK GA GEEN TAKEN OF EEN FUNCTIE VERRICHTEN
Als u geen of niet genoeg uren hebt gemaakt en ook geen functie verricht voor vv UNO komt
de door u overgemaakte borg aan het einde van het seizoen te vervallen aan de vereniging.

Met sportieve groeten,

Voetbalvereniging UNO
Kasper Oudshoorn
Vrijwilligerszaken
06-51638232
www.vvuno.nl
Bijlage: Veel gestelde vragen

3

Vrijwilligerswerk instructie vv UNO Seizoen 18-19
VEEL GESTELDE VRAGEN:
➢ Waarom ontvangt u deze instructie?
o Als spelend lid heeft u de verplichting vrijwilligerswerk te verrichten binnen de
vereniging. Uiteraard weten wij niet wat u graag zou willen doen en hebben wij
hiervoor een overzicht gemaakt met de mogelijkheden.
➢ Wat gebeurt er als ik niks ga invullen of niet reageer
o Als wij geen reactie krijgen dan zullen wij u nog een keer herinneren. Na een tweede
herinnering zullen wij in het systeem aangeven dat u geen vrijwilligerswerk wil
verrichten echter zal de borg aan het einde van het seizoen vervallen aan de
vereniging.
➢ Wat als ik maar 4 uur of 6 uur vrijwilligerswerk heb verricht?
o Het is de bedoeling dat een ieder aan de 8 uur vrijwilligerswerk voldoet. We hebben
in het reglement opgenomen dat alleen als deze volle 8 uur is geleverd de borg zal
worden terug gestort. Als er minder uren aan het eind van het seizoen in de
administratie zijn opgenomen dan vervalt de borg aan de vereniging.
➢ Wat als ik slechts 1 taak of functie zou willen/kunnen vervullen?
o Uitzonderingen bevestigen de regel is hier ook van toepassing. Mocht er een
legitieme reden zijn om niet aan de regels te voldoen dan kan je het beste een mail
sturen met toelichting naar vrijwilligers@vvuno.nl Binnen de commissie zullen we
dan de situatie beoordelen en aangeven wat we hierin kunnen betekenen. Mocht je
het niet eens zijn met onze beslissing dan kan je het voorleggen aan het bestuur.
➢ Is er genoeg werk om 8 uur per lid vol te maken?
o Zoals in het overzicht van taken en functies is te zien en zoals we afgelopen seizoen
bewezen hebben we meer dan genoeg taken en functies om te verrichten. Het kan
dus niet zo zijn dat er geen werk meer is.
➢ Ik kan alleen door de weeks overdag wat werk verrichten.
o Ook als je wisseldiensten hebt of onregelmatig werkt zijn er genoeg mogelijkheden.
Denk aan lijnen trekken/ gras maaien van de perkjes of meehelpen met acties om
geld binnen te halen of administratieve functies.
➢ Is de administratie van de borg één met die van de vereniging?
o Nee de administratie en bankrekening van de BORG staat volledig los van de
administratie van de vereniging. Pas als het seizoen is afgesloten zal het
overgebleven bedrag vervallen aan de vereniging welke op haar beurt dit geld zal
besteden aan door de ALV van juli vast te stellen doelen.
➢ Mag een andere volwassene voor mij de vrijwilligerstaken verrichten?
o Ja natuurlijk mag een direct familielid een taak of functie voor jou als lid verrichten.
Geef dit duidelijk door bij het aangeven van de keuzes of een mailtje naar
planning@vvuno.nl
➢ Wat als ik een paar dagen van te voren mijn taken moet afzeggen?
o Je krijgt 2 weken en 2 dagen van te voren een herinnering per mail of per app (als de
bent aangemeld op de voetbal.nl app).Het kan natuurlijk gebeuren dat je
desondanks moet afzeggen. Het is de bedoeling dat je dan zelf voor vervanging gaat
zorgen en mocht dat echt niet lukken dan zal je dit zo snel mogelijk kenbaar moeten
maken per mail via planning@vvuno.nl . Mocht een ander je taak ongewild
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overnemen dan zal je opnieuw worden ingedeeld en vervallen je punten aan diegene
die de taak heeft overgenomen.
➢ Wat als ik buiten mijn toedoen op het laatste moment niet kan of kom opdagen.
o In dat geval praten we over een bijzondere situatie en vragen we om een uitleg
zodat we kunnen bepalen of de reden legitiem is ja/nee. Is de reden legitiem zullen
we gewoon een nieuwe planning maken om alsnog de punten te halen die voor de
taak stonden. Is de reden niet legitiem volgt een boete ad € 20,-- welke eveneens op
de rekening van de BORG zal moeten worden gestort.
➢ Wat als ik de borg niet kan betalen?
o Als je financieel niet in staat bent om de BORG te kunnen voldoen dan verzoeken wij
je om een mail te sturen naar vrijwilligerszaken@vvuno.nl. In overleg met de
penningmeester zullen we dan samen zoeken naar een gepaste oplossing.
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