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 Inleiding 
 
Binnen Zwem- en Polovereniging Aegir zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zorgen 
voor het bestaan en het succes van Zwem- en Polovereniging Aegir.  
 
Vele vrijwilligers zijn al vanaf hun jeugd lid van Aegir. Vrijwilligers zijn belangrijk voor Aegir, 
maar gelukkig is Aegir ook belangrijk voor haar vrijwilligers, anders zouden wij nooit zoveel 
mensen hebben, die graag hun vrije tijd willen steken in onze vereniging. 
 
Aegir stelt zich ten doel het zwemmen in de ruimste zin van het woord te stimuleren en 
algemeen te maken. 
Hierbij zijn verschillende disciplines te onderscheiden zoals het elementair zwemmen 
(zwemonderwijs), wedstrijdzwemmen, waterpolo en conditiezwemmen.  
Een commissie behartigt de belangen van een zwemdiscipline, of organiseert bijzondere 
activiteiten. Indien noodzakelijk worden (tijdelijk) nieuwe commissies gevormd.  
 
Vandaar dat we een apart vrijwilligersbeleid hebben, om er voor te zorgen dat we steeds 
bezig zijn met het aantrekken en behouden van vrijwilligers, en daarmee als Zwem- en 
Polovereniging kunnen voortbestaan.  
 
Het vrijwilligersbeleid wordt gemaakt op twee niveaus binnen de vereniging.  

o De commissies omdat zij dicht bij onze leden en vrijwilligers staan. 
o Het bestuur zorgt en bepaald de algemene kaders omdat we één vereniging zijn. 

Gezamenlijke zorgen we voor het vrijwilligersbeleid waarin naast algemene kaders en 
voorwaarden ruimte is voor commissie specifiek beleid. 
 
 
In het vrijwilligersbeleid bestaat uit de volgende onderdelen 

• Vrijwilliger bij Aegir  

• Hoe verkrijgen we nieuwe vrijwilligers 

• Hoe behouden we vrijwilligers 

• Hoe is de structuur van de vereniging 
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 Vrijwilliger bij Aegir 
 
Een ‘vrijwilliger’ is een zwemmend of niet-zwemmend lid van Aegir, die op vrijwillige basis 
werkzaamheden voor de vereniging verricht. Vrijwilligers worden ook wel ‘medewerkers’ 
genoemd.  Eén vrijwilliger kan meerdere functies, zoals in dit beleid beschreven, verrichten.  
 
Hier volgen eerst enkele algemene eisen die aan vrijwilligers worden gesteld: 
 
1 Inzet: 

 
Met het aanvaarden van een functie, neemt een vrijwilliger verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de vereniging. Deze verantwoordelijkheid houdt een aanwezigheidsplicht in, 
gecombineerd met een optimale inzet die in het belang is van de vereniging. 
De uitspraak ‘Vrijwillig is niet vrijblijvend’ is dan ook nadrukkelijk van toepassing. 
 
Er geldt een kennismakingsperiode van 2 maanden waarin de toekomstig vrijwilliger en 
de vereniging beoordelen of de taak naar ieders tevredenheid wordt verricht. Mocht dit 
zo zijn, dan wordt verwacht dat de vrijwilliger minimaal één jaar bij de vereniging 
functioneert, om de continuïteit te waarborgen. 
 

2 Kwaliteit: 
 
Aegir hecht er veel waarde aan om kwalitatief hoogwaardige diensten te leveren in alle 
geledingen van de vereniging.  
Met name bij het diplomazwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo is het van belang 
aandacht te geven aan de veiligheid en techniek. 
Naast individuele trainingen wordt ook aandacht gegeven aan het opleiden van nieuwe 
vrijwilligers o.m. door deze te koppelen aan ervaren krachten binnen de vereniging. 
Het (kritisch) meedenken om het functioneren te verbeteren, leidt tot betere resultaten. 
 

3 Betrokkenheid: 
 
Er wordt van de vrijwilliger verwacht, dat hij/zij als instructeur, bestuurslid, commissielid, 
trainer, etc binnen zijn/haar afdeling, samen met de andere vrijwilligers, een goed 
functionerend team vormt in het belang van de vereniging. 
 
De vrijwilligers die hun werk aan de badrand verrichten, ontvangen van Aegir een tenue, 
bestaande uit shirt en korte broek in de kleuren en met het logo van Aegir. Deze 
vrijwilligers worden geacht hun tenue altijd te dragen bij het uitoefenen van hun taak. 
 

4 VOG 
 
Voordat leden vrijwilliger worden moet er eerst een verklaring omtrent gedrag worden 
overlegd. Deze wordt op initiatief van de ledenadministratie, door de vrijwilliger 
aangevraagd, en overlegd aan de ledenadministratie. 
 

5 Leden van commissies 
 
In de statuten staat: …“Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het 
bestuur worden benoemd en te allen tijde kunnen worden ontslagen… “  
Leden van de commissies zullen dus door de voorzitter van betreffende commissie 
moeten worden voorgedragen aan het bestuur zodat deze ze kan benoemen.   
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Aegir biedt hierbij de volgende tegenprestaties voor het belangrijke vrijwilligerswerk: 
 
1 Waardering, vergoeding, korting: 

 
Leden die vrijwilligerswerk verrichten, worden hiervoor beloond, dit staat beschreven in 
het “Waarderingen-, Vergoedingen- en Kortingenbeleid” (WVK) van Aegir. 
 

2 Verzekeringen: 
 
De vereniging heeft voor haar vrijwilligers een collectieve aansprakelijkheids- en 
ongevallen-verzekering afgesloten bij het Vrijwilligerspunt van de gemeente Eindhoven. 
 

3 Lid van de KNZB 
 
Alle leden, dus ook onze vrijwilligers, zijn lid van de KNZB, de vereniging draagt de 
kosten van het KNZB-lidmaatschap. 
 

 
 

2.1 Leeftijdsgrenzen vrijwilligers 
 

Aegir hanteert de volgende leeftijdsgrenzen voor haar vrijwilligers: 

• Bestuursleden: meerderjarig (volgens statuten, art.12). 

• Overige vrijwilligers: minimaal 14 jaar. 
 
Om jeugdige enthousiaste leden van Aegir te betrekken bij het lesgeven, kan worden 
toegestaan dat kinderen vanaf 12 jaar als ‘hulpinstructeur’ actief zijn. 
Zij worden altijd gekoppeld aan een ervaren meerderjarige vrijwilliger.  
 
Het verzoek om hulpinstructeur te worden moet worden ingediend bij de commissie, en de  
beslissing hieromtrent dient vastgelegd te worden in de notulen van de vergadering van de 
desbetreffende commissie. 
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 Aantrekken van nieuwe vrijwilligers 
 
 
Het behouden en aantrekken van nieuwe vrijwilligers is een belangrijkste agendapunt bij 
Zwem- en Polovereniging Aegir.  
 
Hoe verkrijgen we nieuwe vrijwilligers bij de vereniging.  

• Vrijwilligers zijn meestal leden welke al lid zijn van de vereniging.  
o Dus het benaderen van leden is van groot belang: Dit benaderen 

kan het beste gebeuren door leden vanuit de commissies zelf. Zij 
staan het dichtste bij hun leden.  

• Functies klein maken. 
o Door niet te veel taken aan een functie te koppelen houdt je functies 

klein. En wordt de stap naar het uitvoeren van een functie binnen de 
vereniging klein. 

• Waardering 
o Je wilt als vrijwilliger gewaardeerd worden. Belangrijkste is dat je 

voldoening haalt uit je vrijwilligersfunctie, maar waardering vanuit de 
vereniging is ook belangrijk. Hier hebben we een apart beleid voor:  
Waarderingen, Vergoedingen en Kortingen beleid ( WVK-beleid ) 

• Vergoedingen, korting 
o De vereniging is van mening dat vrijwilligerswerk onbetaald moet 

zijn. Maar om voor de jeugd de stap naar vrijwilliger aantrekkelijker 
te maken, in plaats de stap naar een bijbaantje bij de supermarkt, 
hebben we voor hen een vergoeding of korting. Zie hiervoor het 
WVK-beleid. 

• Onkostenvergoeding 
o Directe onkosten welke gemaakt moeten worden vanwege het 

vrijwilligerswerk worden in principe betaald door de vereniging. Zie 
WVK-beleid 

 
 

In de statuten is vastgelegd dat het bestuur bevoegd is onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door de commissies. Als bestuur 
vinden wij dat de commissiés zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen opereren en 
handelen. Onze commissies staan immers het dichtst bij onze leden en vrijwilligers.  
 
Elke commissie heeft met betrekking tot het behoud en aantrekken van vrijwilligers een 
verantwoordelijkheid en kan daarom ook voor een groot gedeelte zijn eigen beleid hierin 
bepalen. Het bestuur geeft  de kaders aan waarbinnen het beleid moet vallen omdat we 
één vereniging zijn en de eindverantwoordelijkheid ook daar ligt.  
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 Behoud van vrijwilligers 
 
 
Is iemand vrijwilliger dan willen we graag dat betreffende lid vrijwilliger blijft binnen de 
vereniging. 

• Doorgroeien in je functie 
o Middels opleidingen of ervaring kun je doorgroeien in je functies. 

• Nieuwe functie 
o Plezier en voldoening zijn belangrijk in het uitoefenen van je functie, 

wil je iets anders dan is daar natuurlijk ruimte voor.  

• Bespreekbaar maken 
o Zit je ergens mee, stap naar de commissie. Misschien dat zij je 

verder kunne helpen.  
o Bestuursleden kun je ook altijd aanspreken. Vind jij dat iets anders 

moet of kan, kom er mee.  
o Binnen de vereniging hebben we vertrouwenscontactpersonen. Zij je 

kunnen je helpen of even met je praten mocht je ergens mee zitten 
en je niet wilt dat het naar buiten komt.  

• Plezier, gezelligheid, erbij horen 
o De commissies en bestuur zorgen voor een fijne, gezellige en veilige 

omgeving. Wil je daar ook je steentje aan bijdragen geef dat aan.  
o De activiteitencommissie verzorgt activiteiten voor onze vrijwilligers.  

 
 
 
 
 

  



 Vrijwilligersbeleid, versie 3.0 20-03-2021 

 

 8   (18) 

 Structuur 
 
 
Om vrijwilligers te kunnen aantrekken en behouden moet duidelijk zijn welke functies en 
taken er zijn.  
Ook moet duidelijk zijn naar welke functies wij op zoek zijn.  
 
Een beschrijving van alle functies en bijbehorende taken vindt je op de website. Een kopie 
hiervan is als bijlage aan dit document toegevoegd.  
Een lijst met vacatures alsook het organogram staat op de Aegir website.  
(  Vrijwilligers - Zwem- en Polovereniging Aegir (aegir-eindhoven.nl)  /  
www.Aegir-Eindhoven.nl > Vrijwilligers  )  
 
 
Alle functies zijn verdeeld over de volgende onderdelen. 

 
 
De onderdelen Waterpolo, Wedstrijdzwemmen en Elementair zwemmen hebben een eigen 
commissie met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zie hiervoor de statuten en beleidsplan.  
 
In het vervolg van dit document worden alle onderdelen benoemd, per onderdeel worden alle 
functies vermeld. ( deze zijn overgenomen van de Aegir-website ).  
De taken welke bij elke functie horen zijn niet vernoemd, maar staan vermeld op de website  
 
 
 

  

https://www.aegir-eindhoven.nl/component/k2/infomenu/functieomschrijvingen
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 Onderdelen 
 
 

6.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Aegir is verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid in 
overeenstemming met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het beleidsdocument 
van Zwem- en Polovereniging Aegir. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur worden voor groot gedeelte in de 
Statuten beschreven 
 
Het bestuur van Aegir wordt gevormd door  

het dagelijks bestuur:  

• Voorzitter,  

• secretaris,  

• penningmeester 
 

en overige bestuursleden 

• algemeen bestuurslid 

• voorzitter commissie elementair zwemmen 

• voorzitter commissie waterpolo 

• voorzitter commissie wedstrijdzwemmen 
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6.2 Elementair zwemmen 
 

Elementair zwemmen wordt tweemaal per week georganiseerd in het Ir.Ottenbad te 
Eindhoven op de zogenaamde clubavonden. 
In periodes van steeds een 45 minuten worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd: 
Zwemles voor kinderen en volwassenen: opleiding voor diverse zwemdiploma’s, zoals het 
Zwem-ABC, Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survival, bijlessen, etc. 
Brevetzwemmen, voor jongeren die op snelheid willen trainen 
Trimzwemmen  ( ½ uur )  
 
De commissie Elementair zwemmen bestaat uit een voorzitter en tenminste twee andere 
commissieleden. Deze commissie verricht administratieve en leidinggevende 
werkzaamheden ten behoeve van het elementair zwemmen. 
De commissie is verantwoordelijk voor goede en veilige organisatie van het elementair 
zwemmen.  
 
 
Functies: 

• Voorzitter 

• Commissielid 

• Baliemedewerker 

• Ledenadministrateur 

• Applicatiebeheerder Zwemscore 

• Administrateur Zwemscore 

• Administrateur 

• Redacteur website 

• Contactpersoon 

• Penningmeester 

• Controleur 

• Badverantwoordelijke 

• Instructeur 

• Hulpinstructeur 
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6.3 Wedstrijdzwemmen 
 
 
Wedstrijdzwemmen is een leuke en gezonde bezigheid. Bij Aegir wordt volop gelegenheid 
geboden om deze sport op een gezellige en competitieve wijze te beoefenen. 
In samenwerking met andere zwemverenigingen, organiseert Aegir regelmatig wedstrijden 
in competitie verband. De jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen onderstrepen het 
sportieve element van deze sport. 
 
De commissie Wedstrijdzwemmen, bestaat uit een voorzitter en een aantal 
commissieleden. De voorzitter, penningmeester, redacteur website zijn o.a. onderdeel van 
de commissie.  
 
De commissie is verantwoordelijk voor goede en veilige organisatie van het 
wedstrijdzwemmen. 
De commissie is tevens verantwoordelijk voor de organisatie namens het bestuur van de 
jaarlijkse Ensinkwedstrijd, bedoeld voor alle leden van Aegir. 
 
 
 
Functie:  

• Voorzitter 

• Commissielid 

• Contactpersoon 

• Ledenadministrateur 

• Penningmeester 

• Contactpersoon openwater 

• Contactpersoon masters 

• Redacteur website 

• Trainer 

• Hoofdtrainer 

• Ploegleider 

• KNZB officials 

• Contactpersoon officials  

• Badverantwoordelijke 

• Coach 

• wedstrijdplanner 

•  
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6.4 Waterpolo 
 
Waterpolo is een fascinerend en intensief spel. Aegir beschikt over enthousiaste waterpolo 
teams, die regelmatig deelnemen aan waterpolowedstrijden in competitieverband. Deze 
wedstrijden worden georganiseerd door de KNZB. Daarnaast zijn de waterpolo teams van 
Aegir, regelmatig actief op waterpolotoernooien, die georganiseerd worden door en voor  
verenigingen. 
 
 
De Commissie Waterpolo bestaat uit een voorzitter, secretaris en overige commissieleden 
voor administratieve, organiserende en leidinggevende werkzaamheden ten behoeve van 
het waterpolo. 
De commissie is verantwoordelijk voor goede en veilige organisatie van de waterpolo 
activiteiten.  
De commissie zorgt voor voldoende scheidsrechters, en juryleden.  
Ook draagt elke commissie haar verantwoordelijkheid om een correcte en actuele 
ledenadministratie mogelijk te maken, conform de daarvoor geldende richtlijnen.  
 
 
Functies: 

• Voorzitter 

• Commissielid 

• Secretaris 

• Penningmeester 

• Ledenadministrateur 

• Jurytafel planner 

• Contactpersoon scheidsrechter 

• Redacteur website 

• Trainer 

• Hulptrainer 

• Coach 

• hulpcoach 

• Badverantwoordelijke 

• W-official 

• aanvoerder 

• scheidsrechter 
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6.5 Conditiezwemmen 
 
De afdeling conditiezwemmen is nog in wording.  
En zal een zelfde opzet en structuur krijgen als de andere afdelingen  
 
 
De commissie conditiezwemmen is verantwoordelijk voor een goede en veilige omgeving 
voor de zwemmers.  
 
Functie’s afdeling conditiezwemmen:  

• Voorzitter 

• Commissielid  

• trainer 

• administrateur 

• badverantwoordelijke 
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6.6 Paaskamp 
 
Een aparte activiteitencommissie is die voor de organisatie en uitvoering van het jaarlijkse 
paaskamp, bedoeld voor de jeugd van het Wedstrijdzwemmen en het Waterpolo. 
De paaskamp bestaat uit de paaskampcommissie en uit leden welke meehelpen met het 

paaskamp.  
 
 
Tot de taken van de paaskampcommissie behoren: 
 

• Uitnodigingen verspreiden onder de doelgroep jeugd en hun ouders/verzorgers. 

• Geschikte paaskamplocatie bepalen en reserveren. 

• Voorbereiden en begeleiden van aantrekkelijke activiteiten. 

• Inkopen van benodigde voedingswaren en materialen binnen het gestelde budget. 

• Vervoer regelen van deelnemers, voedingswaren en materialen. 

• Tijdens het kamp zorgen voor de veiligheid van de diverse groepen kinderen. 

• etc 
 
 
Functies afdeling paaskamp: 

• Voorzitter 

• penningmeester 

• commissielid 

• begeleider paaskamp  
 
 
 
 
 
 

6.7 Activiteitencommissie 
 
 
De activiteitencommissie bestaat uit een commissie en een aantal leden welke meehelpen 

met activiteiten. 
 
Zij verzorgen jaarlijks een activiteit t.b.v. de vrijwilligers.  
 
Maar ook andere activiteiten welke gericht zijn op alle leden van de vereniging, al of niet op 

basis van eigen initiatief of op basis van een vraag vanuit de vereniging.  
 
Deze activiteiten zorgen voor een versterking van de band tussen Aegir en haar leden. 
 
 
Functies:  

• commissielid 
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6.8 Ledenadministratie en financiële administratie 
 
 
De financiële- en ledenadministratie werden door tot voor kort door twee personen 

uitgevoerd. Maar deze twee functies hadden te veel taken en daardoor waren deze 
functies te groot.  

Door de taken te verdelen over nieuwe of andere functies creëren we meerdere functies en 
zijn de functies ook makkelijker uit te voeren. We zijn hier nog mee bezig.  

 
 

 Financiële administratie 
 
De volgende taken liggen bij de financiële administratie:  

• Uitvoeren van betalingen 

• Facturen worden goedgekeurd door de penningmeester en de penningmeester van 
de betreffende commissies 

• Draaien van de contributierun 

• Afletteren van de contributies welke zijn betaald. 

• Contributieachterstanden worden doorgegeven aan de commissies. 
 
We hebben de volgende functies bij de financiële administratie:  

• Fin. Administrateur / boekhouding  

• Webshopbeheerder 

• Aanvrager en regelen van bijdragen bij o.a. Stichting leergeld 

• Medewerker contributierun  
 
 

 Ledenadministratie 
 
De ledenadministrateur is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.  
 
De mutaties in de ledenadministratie worden zoveel mogelijk gedaan door de commissies. 
De commissies doen deze mutaties middels handleidingen welke beheerd worden door de 
ledenadministratie.  
 
De ledenadministratie wordt uitgevoerd in Sportlink.  
 
De volgende functies vallen onder de ledenadministratie; 

• Ledenadministrateur 

• Invoer nieuwe leden 

• VOG aanvrager 

• Applicatiebeheerder Sportlink 
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6.9 Financiële commissie 
 
De Algemene Vergadering benoemt uit de meerderjarige leden een Financiële commissie 
(ook wel genoemd ‘Kascommissie’), bestaande uit tenminste twee personen welke geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur. 
Zij worden gekozen voor de duur van twee jaar. Jaarlijks treden één of meer leden af, 
volgens een door de financiële commissie op te stellen rooster. De aftredenen zijn 
aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. 
 
De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur, en 
brengt de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen. Goedkeuring door de 
Algemene Vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge 
voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken. 
 
Taken financiële commissie: 

• Constateren of de financiële boekhouding op een duidelijke en overzichtelijk wijze is 
gevoerd, en of er een staat van baten en lasten (de resultatenrekening) over het 
boekjaar en een financiële balans van het begin en het eind van het boekjaar 
beschikbaar is. 

• Constateren aan de hand van de resultatenrekening van het afgelopen boekjaar of er 
geen grote afwijkingen t.o.v. de begroting voor dat jaar en de doelstelling van de 
vereniging hebben plaatsgevonden. 

• Controleren of de geboekte begin- en eindsaldi overeenkomen met de betreffende 
begin- en eindsaldi van de giro-, bank- en spaarrekeningen, en hiervoor een paraaf 
plaatsen op de giro- en bankafschriften. 

• Steekproefsgewijs controleren of de afgeboekte posten van de giro, de bank of de 
kas vergezeld gaan met een rekening, betalingsbewijs of een paraaf voor ontvangst 
door de begunstigde. 

• Steekproefsgewijs controleren of de ontvangen contributiegelden zijn geboekt per 
individueel lid, en of per lid een contributiesaldo wordt bijgehouden. 

• Controleren of de openstaande vorderingen en schulden aan het eind van het 
boekjaar op juiste wijze als debiteuren en crediteuren in de boekhouding zijn 
verwerkt. 

• Ondertekenen van de verklaring en op de Algemene Ledenvergadering verslag 
uitbrengen van de bevindingen. 

 
 
Functies 

• commissielid 
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6.10 Externe communicatie 
 
 
De functies gericht op de communicatie naar buiten toe vallen onder de commissie Externe 

communicatie.  
 
Functies commissie Externe communicatie:  

• Redacteur nieuwsbrief 

• Webmaster 

• Redacteur website 

• Redacteur facebook 
 
 
 
 
 
 
 

6.11 Veiligheid 
 
Commissie veiligheid is nog in ontwikkeling. 
In de afgelopen jaren is er op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheid heel wat 
regels bijgekomen.  
 
Bij veiligheid kun je denken aan VOG’s, EHBO diploma’s, Verzekeringen, pesten, 

incidenten, klachtenreglement, vertrouwenscontactpersonen, ICT beveiliging, 
privacywetgeving, AVG enz 

 
Door het onder de aandacht te brengen kun je er ook beter herkennen en voorkomen.  
 
Functies commissie veiligheid:  

• Coördinator 

• EHBO-coördinator 

• Vertrouwenscontactpersoon 

• Klachtencommissielid 
 
 
Doelstelling:  
 
Het creëren van een veilige vereniging. Dat alle leden voldoende op de hoogte zijn hoe een 
veilige omgeving te creëren en behouden binnen de vereniging.  
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 Bijlage A   Functieomschrijvingen 
 
Alle functies met omschrijvingen staan op de website     
 
 


