
Oprichting: 11 mei 1919

Koninklijke goedkeuring: 9 februari 1929

             www.rksvneo.nl                   rksvneo                         @rksvneo

VRIJWILLIGERSBELEID

RKSV NEO

Aanmelden
vrijwilligers@rksvneo.nl

Maatschappelijke stage
maatschappelijkestage@rksvneo.nl

“Vrijwilligers zijn de motor
voor het functioneren van NEO.

Zij houden de vereniging draaiende
en vormen daardoor de ruggengraat

van de vereniging”



Vrijwilligerswerk bij  NEO
is leerzaam en leuk
Bij NEO streven wij naar een “win-win situatie” 

waarbij de vrijwilligers niet alleen maar iets komen 

brengen bij de vereniging, maar ook iets kunnen 

halen in de vorm van bestuurservaring of van een 

aanvulling op de eigen beroepservaring.  NEO wil 

de talenten van alle vrijwilligers ten volle benutten 

en verder ontwikkelen. Door je eigen ervaringen en 

wensen aan te geven zoeken wij een taak die hier 

zoveel mogelijk bij aansluit. Tevens zorgt  NEO waar 

nodig voor begeleiding van een mentor. Zo ben jij 

in staat om als vrijwilliger jezelf nog verder te ont-

wikkelen en daarnaast je steentje bij te dragen aan 

onze mooie vereniging.

NEO wil iedereen betrekken
bij onze vereniging
Alleen kan je veel, samen kan je alles.  NEO wil vanuit 

haar maatschappelijke functie vrijwilligers binden.  

Door het binden van vele vrijwilligers verkleinen 

wij tevens het risico dat taken niet meer worden 

uitgevoerd als een vrijwilliger stopt met zijn werk-

zaamheden. Jij als vrijwilliger kan hier ook aan 

meehelpen door het introduceren van nieuwe 

vrijwilligers.

Vrijwillig is niet vrijblijvend
De vereniging streeft ernaar dat het uitvoeren van 

taken door leden een vrijwillig karakter behoudt en 

niet verplicht wordt gesteld. Vrijwillig is echter niet 

vrijblijvend. Als vrijwilliger maak je met je betreffen-

de clusterhoofd afspraken over bijvoorbeeld afmel-

den en het regelen van vervanging, maar ook welke 

begeleiding je mag verwachten. Zo is het voor ie-

dereen duidelijk wat je van elkaar mag verwachten.

Vrijwilligerswerk is veilig en gezond
 NEO vindt het belangrijk dat jij als vrijwilliger op een 

veilige en gezonde manier je werk kan doen. Waar 

nodig zijn er opleidingen en persoonlijke bescher-

mingsmiddelen aanwezig. Tevens heeft  NEO voor 

al haar vrijwilligers een collectieve aansprakelijk-

heidsverzekering afgesloten. Een prettige gedachte, 

mocht er onverhoopt iets gebeuren. 
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Doelstelling en organisatie
De doelstelling van het vrijwilligersbeleid bij  NEO 

is een bijdrage te leveren aan functioneren van de 

vereniging, die volledig gedragen wordt door vrij-

willigers. Beleid is erop gericht zorg te dragen voor 

voldoende vrijwilligers en belangrijker nog: voor 

elke taak de juiste vrijwilliger vinden en behouden. 

Tenslotte geeft het beleid de kaders aan waarbin-

nen de vrijwilligers kunnen functioneren.

In de organisatie van  NEO zijn duidelijke taken en 

verantwoordelijkheden aan het bestuur en de clus-

ters toegewezen.

Werving
Om de juiste vrijwilliger op het juiste moment op 

de juiste plaats te krijgen, is het belangrijk inzicht te 

verkrijgen in de aanwezige kwaliteiten, competen-

ties en potenties binnen de vereniging. Zo wordt de 

juiste vrijwilliger aan de juiste vacature gekoppeld.

De clustervoorzitters zijn verantwoordelijk voor de 

werving binnen hun eigen cluster en worden hierbij 

ondersteund door het vrijwilligerscluster. Zij zien als 

eerste de vacatures en kunnen, door hun inzicht in 

de aanwezige kwaliteiten de juiste vrijwilliger bena-

deren.

Het werven gebeurt op verschillende manieren. Om 

je als vrijwilliger aan te melden kan je gebruik maken 

van het aanmeldformulier, door te reageren op een 

vacature op de website, actieve benadering vanuit 

clusters en op ouderavonden of via de takenmarkt. 

Of je meld je gewoon aan via vrijwilligers@rksvneo.nl. 

Daarnaast is er tevens de mogelijkheid om bij  NEO 

een maatschappelijke stage te voltooien. Hierbij kan 

gedacht worden aan assisteren bij trainingen, as-

sisteren bij werkzaamheden op het sportpark of de 

kantine en het optreden als scheidsrechter.

Voor meer informatie over een maatschappe-

lijke stage bij  NEO kan je een mail sturen naar

maatschappelijkestage@rksvNEO.nl. 

Uitgangspunten
vrijwilligersbeleid
NEO


