
AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS GOLFCLUB OUDE MAAS 

Vrijwilligers zijn de drijvende krachten binnen de golfclub Oude Maas.  

Omdat veiligheid voorop staat voor al onze leden en in het bijzonder onze jeugd, werken wij 

alleen met geschikte vrijwilligers.  

Om dit te realiseren heeft golfclub Oude Maas een gedragscode opgesteld, welke openbaar 

inzichtelijk is op de website van golfclub Oude Maas.  

Afhankelijk van de taak van de vrijwilliger binnen golfclub Oude Maas is er een specifiek 

aannamebeleid.  

Binnen golfclub Oude Maas werken wij met een drietal soorten vrijwilligers: 

1. Bestuur- en commissieleden lid van golfclub Oude Maas 

2. Commissieleden zijnde niet lid van de golfclub Oude Maas 

Dit zijn vrijwilligers die zich met regelmaat inzetten voor de golfclub.  

Deze vrijwilligers kunnen een vaste taak en/of activiteit vormgeven. 

3. Incidentele vrijwilligers 

Deze vrijwilligers komen af en toe de golfclub Oude Maas ondersteunen bij 

bijvoorbeeld eenmalige of incidentele activiteiten. 

Vrijwilliger worden bij golfclub Oude Maas 

Een kandidaat kan zich melden of zal in meeste gevallen worden gevraagd vrijwilliger te 

worden.  

De bestuurs-/commissievoorzitter en/of een mede bestuurs-/commissielid hebben een 

kennismakingsgesprek en nemen alle relevante stukken door met de beoogde vrijwilliger. 

Werkzaamheden 

Het werk dat wordt verricht voor golfclub Oude Maas is onbetaald. Dit wil zeggen dat alle 

golfclub Oude Maas gerelateerde taken/bezigheden/werkzaamheden niet worden vergoed in 

gelden. Elke vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken/bezigheden/werkzaamheden die 

hij/zij op zich heeft genomen. Het werk van een vrijwilliger is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

Bij ziekte of andere vorm van afwezigheid stelt het betreffende bestuurslid zijn collega’s zelf 

op de hoogte, zodat er geen onnodige vertraging ontstaat binnen de lopende actiepunten. 

Voorwaarden om vrijwilliger te worden bij golfclub Oude Maas 

Alle potentiële vrijwilligers krijgen in het kennismakingsgesprek uitleg over de 

werkzaamheden en kunnen ook hun motivatie kenbaar te maken. Nieuwe vrijwilligers dienen 

in ieder geval te voldoen aan de onderstaande criteria: 

• Heeft een passie voor golf 

• Beschikt over de gewenste vaardigheden en kennis 

• Kan goed samenwerken 

• Afhankelijk van de taak: 

o een VOG kunnen overleggen 

o de geheimhoudingsverklaring tekenen 

• Volgt de gedragsregels voor alle leden van golfclub Oude Maas 

 

Specifieke voorwaarden 

• Bestuur- en commissieleden lid van golfclub Oude Maas 

o Tekenen van de geheimhoudingsverklaring voor commissieleden. 

• Penningmeester en “werken met Jeugd” 

o Een VOG welke door golfclub Oude Maas zal worden aangevraagd. 

 



Onkostenvergoeding 

Eventuele voorafgaande besproken onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de 

penningmeester. Hiervoor dient een declaratieformulier of volledige bon te worden 

ingeleverd. Deze zal na goedkeuring het bedrag in een eerder te bepalen termijn vergoeden. 

Gedragscode 

Om een eenduidige en zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren binnen de voorzieningen 

van golfclub Oude Maas, is er door het bestuur een gedragscode opgesteld welke openbaar 

inzichtelijk op de website van golfclub Oude Maasstaat. Nieuwe vrijwilligers dienen op te 

hoogte te zijn van de inhoud van de gedragscode en hebben de verantwoording hier naar te 

handelen: 

• Respect voor anderen 

• Wees zelf een voorbeeld van goed gedrag en spreek mensen aan op wangedrag 

• Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit 

• Wees bewust van mogelijke machtsongelijkheid en mogelijke afhankelijkheid 

Integriteitbeleid 

Als vrijwilliger wordt er van je verwacht dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, 

met in achtneming van je verantwoordelijkheden en geldende regels binnen golfclub Oude 

Maas. 

Privacywet 

Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de leden op een zorgvuldige 

manier worden geregistreerd of gedeeld. Golfclub Oude Maas verwacht van alle vrijwilligers 

dat zij verantwoording kunnen nemen met gevoelige informatie van onze leden. Persoonlijke 

informatie wordt binnen golfclub Oude Maas verwerkt en opgeslagen op de wijze die de 

AVG wet heeft voorgeschreven en zoals vastgelegd in het privacy beleid van golfclub Oude 

Maas. 

 


