
BASKETBALL VERENIGING DE SNIPERS 
 
De Snipers is opgericht in 1990 en is De Basketball vereniging van Zeewolde. In het kader van de 

vereniging zijn verschillende vastgestelde documenten zoals de statuten en huishoudelijk reglement. 

Daarin zijn 2 belangrijke regels: een lid moet 

▪ contributie betalen, 

▪ fluiten en/of tafelen zodat de wedstrijden gespeeld kunnen worden. 

Het is voor een kleine vereniging zoals de Snipers altijd moeilijk om voldoende kader te krijgen om de 

vereniging te kunnen draaien en alle teams te kunnen laten basketballen. Een aantal jaar geleden en 

ook dit seizoen nog zijn “crash acties” gehouden om in ieder geval bestuursleden te krijgen en ook 

enkele andere taken vervult te krijgen.  

Het bestuur van De Snipers wil niet iedere periode een crash actie moeten doen. We willen liever dat 

het aantal actieve leden (vrijwilligers) gaat stijgen en daarna continu op peil blijft. Dit is echt nodig 

zodat we met vele handen de vereniging echt SAMEN kunnen draaien.  

Het bestuur heeft vanuit andere verenigingen en de bond (en ook andere sporten) ideeën ontdekt, 

waarbij duidelijk het beeld naar voren komt, dat er iets meer “dwang” / afstemming / beloning etc. 

nodig is om mensen echt als vrijwilliger aan de slag te gaan. De vereniging is duidelijk geen bedrijf, 

maar een vereniging en dus doen we het SAMEN. 

Het bestuur wil in het komende seizoen het volgende voorstel bespreken in de vereniging, of andere 

alternatieven bespreken. 

Voorstel 

Het bestuur heeft het idee om een vrijwilligerspunten stelsel – per team, per seizoen - in te voeren 

(zoals hieronder uitgewerkt). Ieder seizoen zal dit geëvalueerd worden en besproken in de ALV. 

Er wordt gekozen voor een stelsel per team en per seizoen: 

- aangezien basketbal een team sport is, samen maak je de vereniging. Hiermee kan je als 

team ook een persoon helpen, voor wie het moeilijker is om een seizoen zich in te zetten. 

- Hiermee kan de bijdrage van ouders ook worden toebedeelt aan een team, is het niet perse 

de speler die de taak moet uitvoeren 

- Het zwaartepunt kan zo ieder seizoen bij andere teams liggen 

We willen het puntenstelsel per start seizoen @@@ invoeren. Dit zal later worden opgenomen in 

het huishoudelijk reglement, zodra er meer wijzigingen daarin nodig zijn. 

Opzet 

Iedere taak binnen de vereniging wordt gewaardeerd op een aantal punten (vastgesteld door 

bestuur).  

Ieder team krijg jaarlijks de opdracht om een aantal “vrijwilligerspunten” te behalen door het 

uitvoeren van een aantal taken: 

- Senioren team x punten 

- Jeugd teams x punten 

- Recreanten x punten 



BASKETBALL VERENIGING DE SNIPERS 
 
Er komt een speciale “commissie” die zich bezig houdt met vrijwilligers en zorgt voor een prettig 

“werkklimaat”. Deze groep mensen houdt ook de inzet bij en presenteert dat bv via facebook of 

website over welk team het doet. 

Alle vrijwilligers moeten zich gewaardeerd voelen door bv de jaarlijkse “eindfeest (toernooi)” waar 

de vrijwilligers bedankt worden en in het zonnetje gezet en 1 van de helden wordt “vrijwilliger van 

het jaar” en mogelijk ook het vrijwilligersteam van het seizoen. 

Bijlage 
Ideeën die we gevonden hebben: 

- afkopen van jouw vrijwilligerstaak door per maand extra contributie 
- ieder lid moet per persoon gem/minimaal 2 uur per maand zich inzetten voor de vereniging 
- per team voldoe je taken per seizoen, iedere taak kent x aantal punten 

 


