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Zorg voor een begeleider 

Een vrijwilliger moet tijdens zijn vrijwilligerswerk met vragen 

of problemen bij iemand terecht kunnen. Zorg voor een vaste 

begeleider die fungeert als aanspreekpunt.   

De sportclub heeft een vrijwilligerscoördinator 

Ja    Nee 

Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een vaste begeleider/aanspreekpunt toegewezen. 

Ja    Nee 

Er is begeleiding voor de vrijwilligers bij de uitvoering van hun taken. 

Ja    Nee 

Een sportclub kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Het is van belang dat er 

voldoende vrijwilligers zijn en het werk goed georganiseerd en aantrekkelijk is, zodat 

zij zich met enthousiasme blijven inzetten. Zorg dat jouw vrijwilligers zich 

gewaardeerd voelen en ondersteuning krijgen. Het behoeft een hele organisatie en 

een vrijwilligerscoördinator is dan ook belangrijk om het overzicht te behouden. 

Als dit nog niet het geval is, raden wij aan om een vrijwilligerscoördinator en/of -

commissie aan te stellen. De coördinator of commissie is het aanspreekpunt voor de 

vrijwilligers en helpt ze bij vragen of problemen. Een centraal aanspreekpunt is zowel 

voor bestuur als vrijwilligers handig en duidelijk. Niets is zo demotiverend als nergens 

terecht kunnen met vragen. Een aanspreekpunt voor de vrijwilliger voorkomt dat hij 

verdwaalt en voortijdig afhaakt. De coördinator is de vraagbaak, verbindt vrijwilligers 

onderling en behoudt het overzicht. 

De rol van begeleider kan ingevuld worden door de vrijwilligerscoördinator, maar dit 

kan ook bij iemand uit een commissie worden belegd. Bij een kleine sportclub wordt 

dit veelal opgepakt door de vrijwilligerscoördinator, maar het voordeel van het 

beleggen van dit soort taken bij anderen in de organisatie – zoals een lid van een 

commissie – is dat het takenpakket van de vrijwilligerscoördinator behapbaar blijft en 

de club niet afhankelijk is van één persoon.  
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De begeleider is bij voorkeur ook de persoon die geregeld peilt, door middel van 

informele of formele gesprekken, of een vrijwilliger het nog naar zijn/haar  zin heeft. 

Maak de vrijwilligerscoördinator zichtbaar op de website, met foto en 

contactgegevens. 
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