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Verenigingsbijdrage per seizoen 

Hierbij doen wij je informatie over de Verenigingsbijdrage toekomen. Tijdens de Algemene Leden 

Vergadering van 2 juli 2020 is de Verenigingsbijdrage goedgekeurd. Hierover is voor en na de ALV 

uitvoerig gecommuniceerd via de media kanalen van NVC. 

De bijdrage bedraagt € 75,00 per lid per seizoen, met een maximum van twee leden per gezin. 

 

 

Seizoenschema Verenigingsbijdrage 

1. Begin augustus  

a. inning verenigingsbijdrage; 

2. Begin augustus 

a. publiceren taken voor eerste seizoenshelft in Voetbal.nl app; 

b. publiceren functies voor het hele seizoen in Voetbal.nl app; 

3. Vanaf begin augustus 

a. inschrijven op taken voor eerste seizoenshelft via Voetbal.nl app; 

b. aanmelding voor functies voor een heel seizoen via Voetbal.nl app; 

4. Tot aan de winterstop 

a. uitvoering van taken en functies door NVC leden; 

5. Begin december 

a. publiceren taken en functies tweede seizoenhelft in Voetbal.nl app; 

6. Maand december 

a. inschrijven op taken voor tweede seizoenshelft via Voetbal.nl app; 

b. aanmelding voor functies voor een heel seizoen via de Voetbal.nl app; 

7. Tot einde seizoen 

a. uitvoering van taken door NVC leden; 

 

Terugverdienen Verenigingsbijdrage 

Door taken of functies uit te voeren worden punten vergaard. Zodra je minimaal 9 punten (per 

persoon) hebt behaald, kom je in aanmerking voor teruggave van de Verenigingsbijdrage. 

Vanuit NVC zal gecontroleerd worden of taken of functies daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Is dit het 

geval, dan kan worden overgegaan tot teruggave van de bijdrage. 

 

Waar schrijf ik me in of hoe meld ik me aan voor een taak of functie? 

NVC maakt hiervoor gebruik van de Voetbal.nl app. De Voetbal.nl app is voor ieder lid van NVC 

gratis te downloaden en te gebruiken op een mobiele telefoon of tablet. 

Naast het gemak van het kunnen volgen van voetbal- en teamzaken, wordt de Voetbal.nl app door 

NVC ook gebruikt voor de afhandeling van de Verengingsbijdrage. Je kan jezelf dus inschrijven op 

taken of aanmelden voor functies via de Voetbal.nl app. 

Door de koppeling van de Voetbal.nl app met het administratiesysteem van NVC zal controle 

plaatsvinden op de bezetting en de uitvoering van taken en aanmeldingen. 

 

 

Terug naar Inhoudsopgave >> 
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Voor welke taken of functies kan ik mezelf inschrijven of aanmelden? 

 

Taken    Duur in uren Waarde in punten Mogelijke dagen 

1. Bardienst    3  3  zat, zon  

2. Keukendienst   3  3  zat, zon 

3. Wedstrijdsecretariaat  3  3  zat, zon 

4. EHBO    3  3  zat, zon 

5. Schoonmaak clubhuis  4  4  check voetbal.nl app 

6. Onderhoudswerkzaamheden  4  4  check voetbal.nl app 

 

Voor de taken geldt dat je met de agenda in de hand jezelf via de Voetbal.nl app kan inschrijven op 

de taken die je gaat uitvoeren. Komt er na inschrijving iets tussen dan kan je via de Voetbal.nl app 

een ruilverzoek plaatsen. Zodra jouw taak is overgenomen door een ander, ben je niet meer 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak op die datum. Je kan jezelf via de Voetbal.nl app 

weer aanmelden voor een ander moment. 

 

 

Functies   Duur     Waarde in punten 

7. Bestuurslid   minimaal 1 termijn    10 

8. Commissielid  minimaal 1 seizoen    10 

9. Werkgroeplid  minimaal 1 seizoen    10 

10. Teamleider (1 p/team) minimaal 1 seizoen    10 

11. Jeugdtrainer  minimaal 1 seizoen    10 

12. Scheidsrechter  minimaal 1 seizoen    10 

 

Voor de functies geldt dat je je via de Voetbal.nl app aanmeldt voor een functie. Omdat dit een 

heel ander soort invulling kent dan een taak, zal NVC na aanmelding contact met je opnemen om 

met jou te overleggen over de invulling van hetgeen je voor NVC wil gaan doen. 

 

Voor alle functies geldt dat je, wanneer er voor het lopende seizoen geen open functies meer zijn, 

je punten zal moeten vergaren door het uitvoeren van taken. Uiteraard wordt jouw interesse voor 

de bepaalde functie genoteerd en bekeken voor invulling van een volgend seizoen. 
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Wat houden de taken in? 

 

Bardienst 

Tijdens jouw dienst is begeleiding vanuit NVC aanwezig. Je bent werkzaam achter de bar bij NVC 

en voert bestellingen van de kantinebezoekers uit. Tijdens jouw dienst zorg je voor een schone en 

veilige werkplek en baromgeving en maak je met regelmaat een rondje door de kantine voor het 

ophalen van glazen, het opruimen van rommel en het schoonmaken van tafels. 

 

Keukendienst 

Tijdens jouw dienst is begeleiding vanuit NVC aanwezig. Je bent werkzaam in de keuken bij NVC en 

voert bestellingen uit die via een bonnensysteem in de keuken terecht komen. Werkzaamheden 

bestaan uit het frituren van producten, het maken van tosti’s en gezonde producten. Tijdens jouw 

dienst zorg je voor een schone en veilige werkplek. 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Tijdens jouw dienst is begeleiding vanuit NVC aanwezig. Je bent werkzaam op het 

Wedstrijdsecretariaat van NVC en assisteert bij de uitvoering van de taken. De taken zijn onder 

meer het ontvangen van teamleiders en scheidsrechters en ze voorzien van een drankje, 

kleedkamersleutel afhandeling, uitzetten van speelvelden en andere voorkomende taken. 

 

EHBO 

Tijdens jouw dienst ben je bij NVC aanwezig en oproepbaar voor zaken die EHBO kennis en kunde 

vereisen. Je begrijp dat het toonbaar hebben van een EHBO diploma een vereiste is. Inzet varieert 

van het handelen bij ongelukjes van bezoekers tot blessures bij spelers. Bij NVC zijn een AED en 

brancard aanwezig. Voor behandeling van personen maak je gebruik van de Fysio/EHBO ruimte. 

 

Schoonmaak clubhuis 

Eens in de zoveel tijd ondergaat het clubhuis van NVC een extra grondige schoonmaakbeurt. Dit 

zal gebeuren op een moment dat er verder geen bezoekers aanwezig zijn. Begeleiding is aanwezig 

en de schoonmaaktaken zullen ter plekke verdeeld worden. 

 

Onderhoudswerkzaamheden 

Eens in de zoveel tijd zullen bij NVC extra onderhoudswerkzaamheden gedaan moeten worden. Dit 

zal gebeuren op een moment dat er verder geen bezoekers aanwezig zijn. Begeleiding is aanwezig 

en de taken zullen ter plekke verdeeld worden. Dat je handig bent en in bezit van apparatuur en 

gereedschap is uiteraard van belang. 
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Wat houden de functies in? 

 

Bestuurslid 

Na aanmelding voor de functie van Bestuurslid neemt het Bestuur van NVC contact met je op om 

jouw aanmelding verder te bespreken. Na dit contact zal het Bestuur van NVC besluiten of je 

toegelaten wordt als medebestuurslid en dit aan jou kenbaar maken. 

 

Commissielid 

Na aanmelding voor de functie van Commissielid neemt de betreffende Commissie contact met je 

op om jouw aanmelding verder te bespreken. Na dit contact zal de betreffende Commissie 

besluiten of je Commissielid kan worden en dit aan jou kenbaar 

maken. Zie voor de verschillende Commissies > https://www.sv-nvc.nl/commissies/ 

 

Werkgroeplid 

Na aanmelding voor de functie van Werkgroeplid neemt de betreffende Werkgroep contact met je 

op om jouw aanmelding verder te bespreken. Na dit contact zal de betreffende Werkgroep 

besluiten of je lid van de Werkgroep kan worden en dit aan jou kenbaar 

maken. Zie voor de verschillende Werkgroepen > https://www.sv-nvc.nl/commissies/ 

 

Teamleider jeugdteam (1 per team) 

Je wordt dé teamleider van een NVC team en zorgt gedurende het seizoen voor de begeleiding van 

het team bij thuis- en uitwedstrijden. Hiernaast verzorg je de planning van de was- en rijbeurten 

en communiceer je met de NVC (jeugd)coördinator en uiteraard met (de ouders van) jouw team. 

Er wordt verwacht dat je er altijd bij bent, maar mocht je een keer niet kunnen, dan zorg je tijdig 

voor vervanging voor die keer. Na aanmelding zal de bijbehorende NVC (jeugd)coördinator contact 

met je opnemen om jouw aanmelding verder te bespreken. 

 

Jeugdtrainer 

Je gaat trainingen geven aan NVC jeugdspelers op doordeweekse avonden. Na aanmelding voor de 

functie van Jeugdtrainer neemt de Technische Jeugd Commissie van NVC contact met je op om 

jouw aanmelding verder te bespreken. Na dit contact zal de betreffende Technische Jeugd 

Commissie besluiten of je NVC Jeugdtrainer kan worden en dit aan jou kenbaar maken. Het kunnen 

volgen van opleidingen behorende bij deze functie is bespreekbaar.  

 

Scheidsrechter 

Je gaat regelmatig voetbalwedstrijden fluiten als Scheidsrechter op de velden van NVC. 

Na aanmelding voor de functie van Scheidsrechter neemt de Scheidsrechterscommissie van NVC 

contact met je op om jouw aanmelding verder te bespreken. Na dit contact zal de 

Scheidsrechterscommissie besluiten of je NVC Scheidsrechter kan worden en dit aan jou kenbaar 

maken. Het kunnen volgen van opleidingen behorende bij deze functie is bespreekbaar. 

 

 

 

Terug naar Inhoudsopgave >> 
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Aan wie kan ik vragen stellen over de Verenigingsbijdrage? 
 

Mocht je vragen hebben over de Verenigingsbijdrage, dan kan je een mailbericht sturen naar het 

mailadres info@sv-nvc.nl . 

 

Handleiding inschrijven en aanmelden via de Voetbal.nl app 
 

Een handleiding voor het gebruik van de Voetbal.nl app voor het inschrijving van jouw taken en het 

aanmelden van jouw functies vind je op de volgende pagina.  
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