
Voorstel ledenvergadering verdelen vrijwilligerstaken  

De afgelopen tijd hebben wij gemerkt dat het binnen KIOS steeds moeilijker wordt om alle 

vrijwilligerstaken in te vullen. Dat wij nog steeds kunnen draaien op vrijwilligers is natuurlijk 

erg mooi. Toch wordt het steeds nijpender. Ook wilden we kijken of alle vrijwilligers wel op 

de goede plek zitten. Om die redenen hebben wij in het voorjaar vragenlijsten uitgedeeld.  

39 personen hebben de vragenlijst ingeleverd, waarvoor dank! Jullie zullen begrijpen dat wij 

gehoopt hadden op meer. Dit heeft voor het vrijwilligersprobleem dus nog geen oplossing 

gebracht. Daarom ook zeker de oproep om de vragenlijst alsnog in te vullen en in te leveren.  

Wij zien dat structurele vrijwilligerstaken veelal worden ingevuld door spelende leden. Wij 

verstaan hieronder op reguliere basis trainen geven/coachen en fluiten. Deze leden worden 

daarnaast ook ingedeeld voor het draaien van een kantinedienst en haldienst. Deze 

combinatie is vaak een grote belasting en ook moeilijk rooster technisch op elkaar af te 

stemmen. Wij hebben geprobeerd hier een oplossing voor te vinden.  

Om de hier bovengenoemde redenen willen wij aan de ledenvergadering voorstellen 

akkoord te gaan met het volgende voorstel: 

1. Spelende leden die een op reguliere basis vrijwilligerstaken uitvoeren worden vrijgesteld 

van de verplichting om een kantinedienst en een haldienst te draaien.  

2. Een gevolg daarvan is dat wij ouders/verzorgers van jeugdleden t/m de  aspiranten 

vragen om voor een deel bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem. Dat 

betekent dat je als ouders/verzorgers ingepland wordt voor een kantinedienst of een 

haldienst.   

Dit voorstel heeft als achtergrond dat wij als KIOS graag willen blijven draaien op 

vrijwilligers. Ook zorgen wij er op deze manier voor dat de spelende leden hun kennis en 

kunnen op het gebied van korfbal kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie korfballers 

binnen onze club. Wij hopen met dit voorstel de betrokkenheid van ouders/verzorgers van 

jeugdleden te versterken. In de toekomst hopen wij ook dat er meer van hen andere 

vrijwilligerstaken in gaan vullen, zoals het plaatsnemen in een commissie of het oppakken 

van bestuurlijke taken.  

Ons streven is om hiermee aan het begin van het zaalseizoen te beginnen. Dat is begin 

november 2017. Dat betekent dat vanaf dat moment ouders zullen worden ingepland voor 

het draaien van haldiensten.  

Wij hopen dat dit voorstel de instemming van de vergadering kan krijgen.  


