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Beleidsregel vrijwilligers TC Maliskamp
Geen vrijwilligersvergoeding(*)
Het bestuur van TC Maliskamp hanteert de beleidsregel dat aan vrijwilligers geen vergoeding
voor verrichte activiteiten of verleende diensten wordt verstrekt. In zeer bijzondere gevallen
kan van deze regel - bij wijze van hoge uitzondering - worden afgeweken als daartoe volgens
het bestuur aanleiding bestaat.
Wel onkostenvergoeding
Als door de vrijwilligers ten behoeve van activiteiten of diensten voor TC Maliskamp
noodzakelijk en aantoonbaar kosten worden gemaakt, worden deze op vertoon van nota
vergoed.
Commissiedag
Voor de vrijwilligers wordt door het bestuur jaarlijks op de zogeheten commissiedag een
activiteit of evenement georganiseerd als dank voor de getoonde inzet en bewezen diensten.
Vrijwilliger van het jaar
Door het bestuur wordt jaarlijks iemand, die zich in het afgelopen jaar of al langer bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, tot “vrijwilliger van het jaar” benoemd.
Extra attentie
Als daar naar het oordeel van het bestuur reden voor is, kan aan vrijwilligers - die bijv. door
de aard, duur en omvang van hun activiteiten een bijzondere positie innemen - als dank voor
hun inzet een extra attentie worden verstrekt.
(*) Toelichting:
Aan dit beleid ligt – mede gelet op de beperkt beschikbare middelen – ten grondslag dat je vrijwilligerswerk nu
eenmaal in beginsel onbetaald voor een ander doet, en niet om “ er iets aan te verdienen”. Overigens levert het
doen van vrijwilligerswerk in de meeste gevallen ook wat op voor jezelf. Zo komt het verrichten van
vrijwilligerswerk allereerst ten goede aan de vereniging waarvan je zelf lid bent. Daarnaast kunnen er tal van
andere motieven zijn die het doen van vrijwilligerswerk voor iemand aantrekkelijk, nuttig of zinvol maken.
En last but not least kan vrijwilligerswerk ook voortkomen uit de opvatting dat je wat terug wilt doen of – meer
in ruime zin – een bijdrage aan de samenleving wilt leveren zonder dat daar direct een concrete prestatie of
geldelijke beloning tegenover staat.
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