Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
Oproep begeleidingstraject "Werken met vrijwilligers anno 2014"
Iedereen is het er over eens, vrijwilligers vormen hét fundament voor de Vlaamse sportclubs.
Zonder vrijwilligers geen sportclub, en toch ondervinden heel wat sportclubs moeilijkheden bij het
rekruteren en behouden van vrijwilligers.
In 2014 zal het Dynamo Project verschillende begeleidingstrajecten ’Werken met vrijwilligers
anno 2014’ organiseren in samenwerking met sportfederaties. Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke
workshops met individuele begeleiding tussendoor, waaraan steeds 12 geselecteerde sportclubs
kunnen deelnemen. De deelnemende clubs worden met veel enthousiasme aangestuurd en
begeleid door Koen Vermeulen.
Tijdens de workshops leren de deelnemers hoe ze de sportclub door de bril van de vrijwilliger
kunnen bekijken en worden ze getraind in algemene principes om met hedendaagse vrijwilligers te
werken.
Het traject is een kans om sportclubs te inspireren! Het 6-stappenplan zet de theorie steeds
onmiddellijk om in de praktijk.
1. Stel een vrijwilligersverantwoordelijke aan in je sportclub
(Tool 1 ‘De vrijwilligersverantwoordelijke’)
2. Inventariseer en contacteer (potentiële) vrijwilligers in je sportclub
(Tool 2 ‘De betrokkenheidscirkels’)
3. Organiseer een FLEXIVOL-receptie en krijg inzicht in hoe vrijwilligers je sportclub zien
(Tool 3 ‘De FLEXIVOL-receptie’)
4. Bouw samen een visie op rond vrijwilligerswerk
(Tool 4 ‘Het vrijwilligersmanifest’)
5. Analyseer de sterke en zwakke punten van je vrijwilligerswerking en formuleer concrete acties
(Tool 5 ‘De bollen van het vrijwilligersbeleid’)
6. Evalueer je vrijwilligerswerking
(Tool 6 ‘Het label vrijwilligersvriendelijke sportclub’)
Het Dynamo Project zorgt voor de ontwikkelde lesinhoud, een brochure “Een vrijwilligersvriendelijke
sportclub” en usb-stick met de 6 tools voor alle de deelnemers, de workshopbegeleider, attesten van
deelname en levert het lesmateriaal printklaar aan.
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De Vlaamse Volleybalbond wil haar clubs graag bijstaan in het uitwerken van een duurzaam
vrijwilligersbeleid.
De bedoeling is een begeleidend traject te hebben i.f.v. vrijwilligerswerking.
De VVB wil de eerste 12 clubs, die hierop reageren, de kans geven hieraan mee te werken, indien
ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Voorwaarden
Criteria voor de clubs:
o gemotiveerd zijn om deel te nemen,
o deelname wordt gedragen binnen het bestuur van de club
o engagement om steeds met 2 (dezelfde) personen aanwezig te zijn op de 5
vastgelegde workshops (telkens 3 uur).

Timing/deadlines
Kandidaturen uiterlijk op 19 december 2013 indienen:
Vlaamse Volleybalbond
t.a.v. dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator
Beneluxlaan 22 – 1800 Vilvoorde
vvb.secretariaat@skynet.be

Met sportieve groeten,

Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB

Geert DE DOBBELEER
Sporttechnisch coördinator VVB
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