Korfbalvereniging Kc Centrum
Kc Centrum is een vereniging. Kc Centrum, de vereniging, maakt jaarlijks kosten voor het beheer en
onderhoud van haar accommodatie en de opstallen, maakt kosten voor een trainer, dient afdracht te
doen aan de korfbalbond, voldoet energiekosten, gemeentelijke belastingen etc. Die kosten dient de
vereniging te voldoen vanuit inkomsten die bestaan uit contributies, inkomsten uit acties, bijdragen
vanuit sponsoring etc. De vereniging kent daarnaast taken en werkzaamheden die uitgevoerd dienen
te worden om het voortbestaan van de vereniging, haar opstallen en haar accommodatie te kunnen
borgen. Uitbesteding van zulke taken en werkzaamheden brengt grote kosten met zich mee; kosten
waar dekking vanuit bijvoorbeeld een (veel) hogere contributie tegenover dient te staan.
•

Kc Centrum streeft ernaar haar contributie betaalbaar te houden om toegang tot de
vereniging voor eenieder mogelijk te maken. Dat is echter slechts mogelijk wanneer taken en
werkzaamheden voor de vereniging worden uitgevoerd door de leden van de vereniging.
Vanaf 15 jaar worden leden van Kc Centrum dan ook geacht om op aanwijzing van het bestuur
taken uit te voeren. Voor jeugdleden tot 15 jaar geldt dat hun ouders/verzorgers
verantwoordelijk zijn voor het verrichten van deze vrijwilligersdiensten.

Deze taken kunnen onder meer bestaan uit het doen van zaal- veld- en (vanaf 18 jaar)
kantinediensten, het zijn van bestuurslid , commissielid of coach en het optreden als scheidsrechter
tijdens thuiswedstrijden van de vereniging. In overleg met het bestuur kan ook ander
vrijwilligerswerk, welke de vereniging organiseert om haar financiële positie te versterken, worden
toebedeeld.
Wat betekent dit voor jou?
Door het aangaan van het lidmaatschap bij Kc Centrum word je lid van de vereniging, een
samenwerkingsverband van mensen. Het doel van onze korfbalvereniging (vastgelegd in de statuten)
is: “De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport in al zijn
verschijningsvormen.”
Bijdrage aan het doel
Door het aangaan van de lidmaatschapsverhouding treedt je toe tot een groep samenwerkende
leden met een gezamenlijk doel, het beoefenen van een sport. Dit groepsdoel wordt dus ook het
doel van jou waarbij je dient bij te dragen aan het bereiken van dit doel, onder andere – maar niet
uitsluitend – door betaling van contributie. Het lidmaatschap van een vereniging is dus meer dan het
betalen van contributie en het beoefenen van een sport! Het betekent ook dat je, als vrijwilliger,
bijdraagt aan verenigingsactiviteiten (zoals aan de verschillende acties die jaarlijks worden
georganiseerd).
JEUGDLEDEN
Ouders van jeugdleden (t/m A- jeugd) dienen om toerbeurt te rijden naar trainingslocaties en/of
uitwedstrijden. Direct na het bekend worden van het competitieprogramma voorziet de vereniging
via het clubblad in een wedstrijdschema waarin ook het vervoer naar trainingen en uitwedstrijden is
opgenomen. Onderling ruilen kan, maar dat dient u zelf te regelen en door te geven aan de
trainer/coach.
Wat zijn vrijwilligersdiensten?
Kc Centrum kent de volgende vrijwilligersdiensten:
-schoonmaakwerkzaamheden
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- bar/kantinediensten
- oud papier actie
- fluiten van wedstrijden (scheidsrechter)
- commisiewerkzaamheden
- bestuurswerkzaamheden
- de verschillende jaarlijkse acties
Vrijwilligersplicht
▪ Van ouders van jeugdleden en van spelende senioren wordt verwacht dat zij drie
vrijwilligersdiensten per veldseizoen draaien.
▪ Leden (vanaf 15 jaar) worden verplicht als scheidsrechter te fungeren tijdens thuiswedstrijden
van Kc Centrum.
▪ Jeugdleden en spelende seniorleden zijn verplicht zich maximaal in te spannen voor een zo groot
mogelijke opbrengst van (verkoop) acties die Kc Centrum organiseert. Dit ziet op acties als
oliebollen- en boterkoekverkopen, sponsorloop etc.
• Het is voor Kc Centrum van groot belang dat iedereen die zich voor een dienst heeft opgegeven
of is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat
deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Kunt u onverhoopt niet dan dient u zelf
door ruiling voor vervanging te zorgen.
Inzet
Van de vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich zo goed mogelijk inzetten en alle afspraken nakomen.
Van alle spelende leden (of van de ouders) wordt verwacht dat zij zelf het initiatief nemen om ook
daadwerkelijk iets te doen.
Omdat is gebleken dat ouders en leden graag zelf willen invullen wanneer men in de gelegenheid is
vrijwilligersdiensten te draaien bestaat de mogelijkheid om, via Sportlink, beschikbare momenten,
voorkeursactiviteiten of voorkeursdagen op te geven. Wanneer het competitieschema bekend is
geworden krijgen ouders en leden een week de tijd om voorkeuren aan te geven. Daar wordt u tijdig
over geïnformeerd. Wanneer ouders en/of leden zich niet opgeven wordt men ingepland. In het
clubblad en in Sportlink wordt het overzicht van opgegeven/ ingeplande vrijwilligers gepubliceerd.
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