
Beleidsplan voor vrijwilligers 

FCC Nuland heeft gelukkig veel vrijwilligers, en die willen we als bestuur zeker koesteren.  
Vrijwilligers die het allen goed voor hebben met de sport, met de club en met de prachtige 
accommodatie. 
Vrijwilligers die bereid zijn FCC Nuland een toekomst te bieden, de vereniging bestaansrecht te 
garanderen. 
Vrijwilligers die zich willen inzetten om FCC Nuland op de kaart te zetten en ervoor te zorgen dat we 
naam krijgen in de BMX-wereld. 
Vrijwilligers die ervoor zorgen dat we in een luxe positie komen wat betreft de kantine, WC’s, jury-
hok, opslagruimten en al de rest erom heen. 
Vrijwilligers die zorgen dat onze rijders plezier hebben in de sport en ervoor zorgen dat iedere rijder 
naar eigen vermogen kan presteren. 
 
Allemaal vrijwilligers die hetzelfde met FCC Nuland voor hebben.  
 
Gelukkig maar denken wij, maar aan al deze positieve gedachten zit ook een groot nadeel. 
Al deze vrijwilligers hebben een eigen karakter, een eigen mening en eigen ideeën. 
En dat wil wel eens botsen. Dat hebben we de afgelopen periode wel gemerkt. 
We willen als bestuur dat alle vrijwilligers, maakt niet wat ze doen, met plezier hun werkzaamheden 
bij de BAB kunnen uitvoeren. En dat is jammer genoeg niet (altijd) het geval. We modderen maar 
door, met ups en downs, en daar proberen we als bestuur toch wel wat aan doen. Want zoals het 
vroeger wel eens gegaan is, is demotiverend voor iedereen. Dit is niet goed voor de vereniging 
intern, maar ook extern willen we net als vroeger naar buiten komen als een gezellige, sportieve club, 
een eenheid! Dat is onze doelstelling voor 2014! 
 
Daarom proberen we enkele vuistregels op te stellen. We hopen dat alle vrijwilligers deze regels 
opvolgen zodra de situatie zich voordoet en hopen hierdoor dat er minder onderlinge wrijvingen 
komen en dat er minder in groepjes “geroddeld” wordt. 
 
Merk je een situatie op die je niet aanstaat, denk dan aan onderstaande vuistregels !!! 
 

- Blijf rustig 
- Tel tot 10 (of tot 100) 
- Trek niet onmiddellijk eigen conclusies 
- Oordeel niet over een ander of over een situatie  
- Niet iedereen weet wat de afspraken zijn, en elke vrijwilliger doet zijn ding zoals hij denkt 

goed te doen   
- Bewaar je frustratie en laat het even zakken 
- Deel je opmerkingen of frustraties niet meteen met je “eigen” vrienden 
- Denk even rustig na, laat het wat zakken 
- Probeer op een rustige, beleefde en respectvolle manier je opmerking te verwoorden aan de 

vrijwilliger. Ook op een positieve toon kan een opmerking gegeven worden. 
- Kom je er niet uit met de desbetreffende vrijwilliger, contacteer dan een bestuurslid. Deze 

zullen het in alle vertrouwen en op een rustige manier proberen op te lossen of te 
bemiddelen. Maar ga het probleem niet opblazen.  

- Accepteer dat elke vrijwilliger zich op eigen vermogen en kennis inzet, en dit met de beste 
bedoelingen doet.  

 
 



Als we met zijn allen deze vuistregels in acht nemen, dan hebben we vertrouwen in de toekomst. 
Vertrouwen dat de sfeer nog beter gaat worden en dat we een mooi wedstrijdseizoen krijgen. 
 
Wij, als bestuur, willen hier 100% aan werken. Wij hopen dat jullie deze gedachte delen!  
 
Respecteer elkaar, ook al zijn we zo verschillend!   
Het kan zo mooi zijn, als we er maar SAMEN aan willen werken. 
 
Tenslotte komen we toch voor de sport, de BMX, onze rijders, onze kinderen! 
Dat is zeker 1 ding dat we gemeen hebben!  
 
Sport- en werkgroeten, 
 
Namens Maikel, Silvia en Christa 


