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Algemeen Bestuursbesluit WSV’30 nr. 3 
 

Verplichte verenigingswerkzaamheden 

 
 
Gelukkig heeft WSV’30 vele vrijwilligers en vrijwilligsters. Maar ondanks al deze vrijwilligers en 
vrijwilligsters komen wij voortdurend handen tekort om alle functies binnen onze vereniging bemenst 
te krijgen. Daarom heeft het bestuur in het verleden het besluit genomen om de leden en de ouders 
van jeugdleden te verplichten om kantinediensten en/of bestuursdiensten te verrichten. Dit besluit 
hebben we geactualiseerd. 
 
Kantinediensten  
De kantinediensten bestaan uit het verrichten van werkzaamheden achter de bar, in de keuken en het 
opruimen en schoonmaken. De verplichte kantinediensten vinden plaats op zaterdag en zondag. 
 
De verplichte kantinediensten op de zaterdag worden in de volgende diensten ingedeeld: 
 
07.30 uur - 11.00 uur; 
11.00 uur - 14.30 uur; 
14.30 uur - 18.00 uur; 
18.00 uur - 20.00 uur. 
 
De verplichte kantinediensten op de zondag worden in de volgende diensten ingedeeld: 
 
10.00 uur - 13.30 uur; 
13.30 uur - 17.00 uur; 
17.00 uur - 20.30 uur. 
 
Wij streven er naar dat elke kantinedienst wordt opgevangen en geïnstrueerd door ervaren 
kantinemedewerk(st)ers. 
 
Bestuursdiensten 
Een bestuursdienst bestaat uit veel verschillende werkzaamheden. De belangrijkste daarvan is het 
ontvangen van verenigingen, leiders en scheidsrechters in het wedstrijdsecretariaat. 
 
In het wedstrijdsecretariaat ligt een ordner met daarin de handleiding voor de bestuursdienst.  
 
De verplichte bestuursdiensten op de zaterdag zijn verdeeld in de volgende diensten: 
 
07.45 uur - 11.15 uur; 
11.00 uur - 14.30 uur; 
14.15 uur - 18.30 uur; 
 
Bij de bestuursdienst op de zaterdag hebben we gekozen voor een overlapping van de tijden. Dit in 
verband met de overdracht van de lopende gang van zaken.  
 
Voorlopig hebben we er voor gekozen om nog geen verplichte bestuursdiensten op de zondag in te 
voeren. 
 
Afwijkende tijden 
De eindtijden bij zowel de kantinediensten als de bestuursdiensten kunnen afwijken van de 
bovenstaande tijdstippen. Dat is het geval wanneer het voetbalprogramma hiervoor aanleiding geeft. 
Bijvoorbeeld als er aan het einde van de middag geen wedstrijden meer op het programma staan. 
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Hoeveel diensten? 
Voor de ouders van onze jeugdleden geldt dat er per seizoen 4 diensten per kind kunnen worden 
ingepland, tot een maximum van 8 diensten bij 2 of meer jeugdleden. 
 
Voor volwassen spelende leden (dit kunnen dus ook jeugdleden zijn vanaf 18 jaar) geldt een 
verplichting van maximaal 4 diensten per seizoen. 
 
Zelf inschrijven of WSV deelt in 
Een lid of de ouders van spelende jeugdleden die voor verplichte diensten in aanmerkingen komen, 
kunnen zich inschrijven voor hun verplichte diensten via de app Voetbal.nl. Een uitgebreide instructie 
hiervan staat op onze website. 
 
Schrijf wel ruim van tevoren in! Houd bij het inschrijven rekening met feestdagen en andere dagen 
waarop geen wedstrijden zullen worden vastgesteld. Wanneer u zich toch op een feestdag of dag 
zonder wedstrijden inschrijft, is de kantinecommissie bevoegd om u op een andere speeldag opnieuw 
in te delen. Datzelfde geldt bij een algehele afgelasting van de wedstrijden op ons sportcomplex. 
 
De leden en ouders die zich niet (volledig) hebben ingeschreven, worden ingedeeld door de 
kantinecommissie. Houd hierbij rekening met het feit dat zij ook vrijwilligers en vrijwilligsters van onze 
vereniging zijn en dit geheel belangeloos doen. Behandel ze dus met respect. De kantinecommissie is 
bereikbaar via het mailadres wsv1930kantine@hotmail.com  
 
Geen medewerking aan verplichte verenigingswerkzaamheden, dan boete of schorsing 
Houd er ook rekening mee dat de kantine- en bestuursdiensten verplicht opgelegde diensten zijn. Als 
u hieraan niet wilt meewerken of bij een opgelegde dienst niet aanwezig bent, kan WSV u hiervoor 
een geldboete opleggen. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot een schorsing voor u of het jeugdlid. 
Tevens is de kantinecommissie bevoegd u opnieuw in te delen voor later in het seizoen. 
 
Vrijgesteld van verplichte kantinediensten en bestuursdiensten 
Leden of ouders van jeugdleden die onderstaande taken in een structureel karakter verrichten, zijn 
vrijgesteld van de verplichte kantinediensten en bestuursdiensten: 

• Leden van het bestuur; 

• Commissieleden van de Evenementencommissie en de Toernooicommissies; 

• Leiders van zowel jeugd- als seniorenteams; 

• Scheidsrechters; 

• Trainers en trainsters; 

• Leden van de Maandagmorgenploeg; 

• Leden van de Papierophaalploeg; 

• De leden- en contributieadministrateurs; 

• De spelers van de G-voetbalteams; 

• De leden van de Kantinecommissie; 

• De leden van de Sponsorcommissie en de Sponsors van onze vereniging; 

• De coördinatoren jeugdvoetbal; 

• De leden van de VTZ jeugd, VTZ Senioren en VTZ meisjes/dames; 

• De webmaster; 

• De mensen die belast zijn met het materiaalbeheer zowel voor de jeugd als de senioren; 

• De wedstrijdsecretaris van zowel de jeugd als de senioren; 

• De leden en donateurs die niet meer actief zijn binnen de vereniging. 
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