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Aaanleiding vrijwilligers werven 

De organisatie van een sportclub bestaat uit veel vrijwilligers. 

Bij het werven van nieuwe vrijwilligers is het belangrijk 

duidelijk inzichtelijk te hebben wat de aanleiding is: waarom 

ben je op zoek naar een nieuwe vrijwilliger en welke taak dient 

hij of zij op te pakken? 

De sportclub heeft voldoende vrijwilligers 

Ja  Nee 

Er zijn voldoende niet-technische vrijwilligers zoals bestuurs- en commissieleden 

Ja  Nee 

Er is voldoende technisch kader (trainers, coaches, begeleiders, e.d.) 

Ja  Nee 

Er zijn voldoende vrijwilligers voor hand- en spandiensten (flexibel) 

Ja  Nee 

Hoeveel nieuwe vrijwilligers worden jaarlijks geworven?  ….  nieuwe vrijwilligers per 

jaar. 

Is dit aantal naar tevredenheid van de club? 

Ja  Nee 

Hoeveel vrijwilligers stoppen jaarlijks met hun vrijwilligerstaken bij de sportclub? 

  ….   vertrekkende vrijwilligers per jaar 

Is de sportclub tevreden met het verloop van vrijwilligers? 

Ja  Nee 

De club heeft een gestructureerde werkwijze voor het werven van vrijwilligers en is 

hier tevreden mee 

Ja  Nee 

Wij zijn tevreden met de afspiegeling van het vrijwilligersbestand 

Ja  Nee 

Onze huidige vrijwilligers zijn overbelast 

Ja  Nee 

 Heb je op één van de vragen ‘nee’ beantwoord? Breng dan het thema vrijwilligers 

werven structureel onder de aandacht. Start met het bespreken van het thema 

vrijwilligers werven binnen het bestuur. Zorg voor een gedeelde urgentie.

VRIJWILLIGERS TOOLKIT - BEZINNEN
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Het is mogelijk dat op dit moment geen probleem is omtrent het werven (en 

behouden) van vrijwilligers, maar met het oog op de toekomst vervolgstappen wel zijn 

benodigd. Bijvoorbeeld als je meer jeugdleden wilt werven, is het ook noodzakelijk de 

vrijwilligersfuncties omtrent de nieuwe teams op orde te hebben. Het is van belang 

om de uitdagingen omtrent de organisatiestructuur en de invulling van 

vrijwilligersfuncties in kaart te brengen. Gebruik het formulier ‘vrijwilligersprobleem in 
kaart brengen’ hiervoor. Deze vind je onderaan in onze digitale toolkit.

https://www.sportutrecht.nl/informatie-per-onderwerp/vrijwilligers-toolkit/#formulieren
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/VrijwilligersprobleemInKaartBrengen.pdf
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/VrijwilligersprobleemInKaartBrengen.pdf
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