
Donderdag 23 januari 2020:  

 
Inspiratiesessie Normen en waarden- en vrijwilligersbeleid 
 

 
19.45 – 20.00 Inloop met koffie en thee 
 
20.00 – 20.05 Welkomstwoord door de voorzitter Erik Verberkt 
 
20.05 – 20.55 Normen en waardenbeleid door Andrew Simons 

Helaas heeft ook UOW ’02 te maken met ongewenst gedrag op en buiten het veld. 
Het nieuwe normen en waardenbeleid geeft de grenzen aan van wat wij als 
vereniging tolereren, maar beschrijft vooral ook het gedrag dat we wél graag 
willen zien. Daarnaast worden ook de sancties beschreven bij het overschrijden van 
de grenzen. Tijdens dit deel van de avond staat de dialoog over onze waarden, 
normen en grenzen centraal. Na een inhoudelijke toelichting, is er de ruimte om 
met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag jullie mening ophalen en waar 
mogelijk verwerken in de definitieve versie.  
 

20.05 – 21.05 Pauze 
 
21.05 – 21.55 Vrijwilligersbeleid door Frans Hoffmann en Andrew Simons 
 De laatste jaren is het steeds moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden en te 

binden. Veel leden en ouders van leden zien het lidmaatschap als iets dat je 
‘koopt’. Ze voelen zich klant en dragen verder niet bij aan de vereniging. Het 
gebrek aan vrijwilligers zorgt voor problemen, zowel bij de inzet van trainers en 
leiders als ook bij het onderhoud van de accommodatie en het organiseren van 
activiteiten. Het nieuwe vrijwilligersbeleid moet daarvoor een oplossing bieden. 
We gaan onderscheid maken in leden die ervoor kiezen als vrijwilliger actief te zijn 
en leden die daar niet voor kiezen. Dit onderscheid willen we gaan uitdrukken in de 
contributie. In dit deel van de avond willen we na een inhoudelijke toelichting met 
jullie in gesprek.  

 
21.55 – 22.00 Sluiting door de voorzitter 

Hier schetsen wij ook even kort de voortgang van het traject naar besluitvorming.  
 

Laat de kans om mee te praten niet liggen en kom op donderdag 23 januari 2020.  

 

              

 


