
Vrijwilligersdiensten 2018 
 
Ook in 2018 kunt u als lid van VV Achilles Veen vrijwilligerspunten verzamelen. Ieder spelend 
lid is belast met een vrijwilligersbijdrage van €50,- per persoon per kalenderjaar welke terug 
te verdienen valt door het behalen van 11 punten. Het doel van deze vrijwilligersbijdrage is 
tweeledig. Enerzijds om extra financiële ruimte te creëren. Anderzijds, en dit is de 
belangrijkste reden, om de betrokkenheid van de leden te verhogen en om met meer 
mensen het vele werk te verrichten wat hoort bij een voetbalvereniging. Worden deze 
punten behaald dan is deze persoon het daaropvolgende jaar vrijgesteld van betaling van 
deze bijdrage. 
 
Wie worden er belast met deze vrijwilligersbijdrage? 

- Alle spelende leden van 16 jaar of ouder, en 
- Ouders/verzorgers van spelende leden jonger dan 16 jaar (kabouters uitgezonderd). 

Wie zijn er vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage? 
- Rustende leden. 
- Leden die, gedurende het seizoen, als trainer, leider en/of commissie- of bestuurslid 

actief zijn worden vrijgesteld van de eigen bijdrage en zijn/haar kinderen onder 16 
jaar. 

 
Hoe worden de punten per gezin berekend: 
 

Samenstelling Leeftijd Bedrag Waarde 

Elk lid 16 jaar en ouder €50,- 11 punten 

Elk lid Onder 16 jaar €50,- 11 punten. 
Uitgevoegd door 
ouder/verzorger 

1 senior lid + 1 lid 
onder 16 jaar per 
gezin 

 €100,- 22 punten 

1 senior lid + 1 lid 16 
jaar of ouder 

 €100,- 22 punten 

Meerdere senioren 
leden + meerdere 
leden onder 16 jaar 

 €50,- per senior lid 
tot max. 3 x €50,- 
voor leden onder 16 
jaar 

 

Meerdere leden 
onder 16 jaar per 
gezin 

 Max. 3 x €50,- = 
€150,- 

Max. 33 punten 

 
 
 
 
 
 
 
 



Proces 2018: 
- Het formulier met daarop de keuzemogelijkheden voor 2018 is te downloaden vanaf 

de site of te verkrijgen in de kantine. 
- Wanneer u punten wilt verzamelen dient u uw keuze middels het formulier, achter 

gelaten in de brievenbus bij het kassahok, of via e-mail veiligheid@achillesveen.nl 
voor 1 januari 2018 door te geven. 

- Iedereen die aangegeven heeft diensten te willen draaien ontvangt, in januari, een e-
mail met daarin de contactpersonen voor deze diensten. U dient zelf uw gewenste 
diensten in te plannen met de contactpersoon. 

- De verantwoordelijke noteert uw aanwezigheid en de punten zullen verrekend 
worden. 

 
LET OP: 

- De uitgevoerde/behaalde punten zijn niet overdraagbaar. 
- Als er geen formulier ingeleverd wordt betekend dit dat er gekozen is voor financiële 

afkoop. 
- U bent zelf verantwoordelijk voor uw diensten. Plant u deze niet in en heeft u dus uw 

punten niet behaald wordt de vrijwilligersbijdrage in het volgende jaar opnieuw 
afgeschreven. 

 
Download uw formulier HIER 

mailto:veiligheid@achillesveen.nl

