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Betreft: Taakomschrijving inhoudelijk Bestuurslid: vrijwilligerszaken in de organisatie van v.v. Reiger 
Boys. 

 
 
Bestuurslid: Vrijwilligerszaken 
Bestuurslid Vrijwilligerszaken heeft de bestuurlijke verantwoording voor alle zaken die betrekking 
hebben op vrijwilligers. 
Bestuurslid Vrijwilligerszaken heeft zitting in het Algemeen Bestuur van v.v. Reiger Boys, wat 
periodiek ca. 1 x per maand overleg heeft met Dagelijks Bestuur en overlegt daarnaast een aantal 
keren 1 op 1 met het Dagelijks Bestuur. 
 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

• Is vertegenwoordiger als algemeen bestuurslid voor vrijwilligerszaken; 
• Ontwikkelt en geeft uitvoering aan visie op het werven van en binding van leden/ vrijwilligers 

aan de vereniging; 
• Communiceert voortgang, problemen, ontwikkelingen etc. op tijdige basis richting dagelijks 

bestuur; 
• Vraagt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan via Justis en zorgt dat deze worden 

opgeslagen en periodiek wordt herzien (eens per 3 jaar); 
• Heeft regelmatig overleg met de hoofd coördinator en coördinatoren m.b.t. de VOG; 
• Communiceert zaken vanuit algemeen bestuur m.b.t. VOG richting hoofd coördinator; 
• Inventariseert welke vrijwilligers er binnen de verschillende portefeuilles werkzaamheden 

verrichten; 
• Houdt bij welke vrijwilligers de vereiste 8 uren vrijwilligerswerk gedaan hebben om de 

vrijwilligersbijdrage terug te kunnen ontvangen; 
• Houdt bij welke vrijwilligers de vereiste 16 uur vrijwilligerswerk gedaan hebben om aanwezig 

te mogen zijn op de medewerkersavond; 
• Houdt bij welke posities vacant zijn binnen de verschillende portefeuilles; 
• Ondersteunt bij het zoeken naar juiste vrijwilligers voor op de vacante posities; 
• Verzorgen van communicatie voor op Reiger Boys site en FaceBook als ook intern; 
• Zorgt er mede voor dat er vrijwilligers worden voorgedragen als Vrijwilliger van de Maand, lid 

van verdienste en/of Erelid; 
• (mede) Organiseren van de medewerkersavond. 
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Profiel: 

• Kan goed met mensen omgaan en communiceert helder; 
• Een echte doener en denker; 
• Kan zorgvuldig en secuur werken; 
• Heldere visie richting de toekomst, weet wat hij/zij wil bereiken; 
• In staat om mensen aan te sturen en te overtuigen; 
• Staat open voor andere meningen en kan hierop de strategie bij stellen; 

• Durft moeilijke en lastige beslissingen snel en diplomatiek te nemen. 
 
Budget: 
Bestuurslid vrijwilligerszaken beschikt over een jaarlijks te bepalen (conform begroting) budget om te 
kunnen handelen vanuit de functie.  
Alle uitvoeringen gaan via een GO of NO GO van bestuurslid vrijwilligerszaken en alle uitvoeringen 
waar facturen ontstaan die in zijn portefeuille behoren, worden door hem geaccordeerd en via 
penningmeester v.v.Reiger Boys betaald. 
 
 


