
 

BELANGRIJK:  
INFORMATIE OVER VERPLICHTE INZET VOOR DE CLUB!  
Vanaf seizoen 2019-2020 gaan we de manier waarop we de hand-en-spandiensten invullen 

veranderen. In deze brief lees je wat er gaat veranderen en wat dit voor al onze zwemmers of hun 

ouders gaat betekenen.  Elke sportvereniging, dus ook de Zwemclub, kan alleen maar bestaan door 

de inzet van vrijwilligers, ouders en zwemmers.  

Wat gaat er veranderen? 

In het verleden werden hand-en-spandiensten op vrijwillige basis geregeld, dit kost vrijwilligers veel 

werk bij het organiseren daarvan en zien we de laatste jaren dat het steeds moeilijk is om ouders 

bereid te vinden een taak op te pakken. Natuurlijk zijn wij alle ouders en andere vrijwilligers enorm 

dankbaar wanneer er spontaan hulp geboden wordt, maar hebben we een structurele oplossing 

nodig om de club draaiende te houden. 

Dat betekent dat alle zwemmende leden of hun ouders (wanneer zij nog minderjarig zijn), vanaf 

volgend seizoen verplicht zijn zich op één of andere manier in te zetten voor de club.  

“Zwemmers of hun ouders zijn verplicht zich in te zetten voor de club” 

Hoe gaat dat er dan uit zien? 

We hebben een lijst met taken opgesteld die ingevuld moeten worden, alle zwemmende leden of 

hun ouders kiezen daar vier taken uit die het beste bij hun past.  

Klein voorbeeld: als een ouder vaak mee gaat naar de training in het winterseizoen, dan is deze bij 

uitstek geschikt om als bus-ouder mee te gaan naar de trainingen. Op die manier hoeven we daar 

dan geen andere ouder voor in te zetten. Voor anderen kan dat tijdstip erg lastig zijn en heeft men 

op de zaterdag bijvoorbeeld meer tijd en gaat iemand graag mee naar de wedstrijden. Deze ouder zal 

dan liever mee rijden naar de wedstrijden. 

Uit die vier opties worden er door de verenging 3 gekozen waarop de zwemmers of zijn ouders 

worden ingedeeld. Voor aanvang van het seizoen weet je dus wat er van je verwacht wordt.  

Ook belangrijk om te weten: 

Als een ouder of zwemmer een structurele vrijwilligersfunctie vervult (denk aan bestuursleden, 

commissieleden, officials en trainers) zijn zij vrijgesteld voor deze taken. Zet jij je liever structureel in 

voor onze club en wil daarmee wat meer vrijheid over de momenten waarop jij een bijdrage kunt 

leveren? Dan is zo’n functie voor jou erg geschikt! Uiteraard staat het vrijwilligers vrij om wel mee te 

helpen bij de hand- en spandiensten. Hoe meer hulp hoe beter!  

Verder is het ook belangrijk om te weten dat dit geen vervanging is van bijvoorbeeld de inzet van 

onze zwemmers bij de acties die door de activiteitencommissie worden georganiseerd (zoals de huis-

aan-huis acties, verkoopacties, zwemmathon etc.).  

Hoe gaat het nu verder? 

Lees hieronder eerst welke taken er zijn, laat ons daarna via dit digitale formulier 

(https://forms.gle/yJm45nbrvuPXv7rMA ) weten welke keuze jij maakt in het draaiende houden van 

de club. Doe dit voor zaterdag 13 juli 2019. Zo kunnen wij er voor zorgen dat voor de start van het 

nieuwe seizoen iedereen weet welke taken hij of zij komend seizoen gaat uitvoeren. Ontvangen wij 

geen voorkeur, dan maakt de club een keuze voor je en wordt je door ons ingedeeld.  

Op uiterlijk 1 september laten we je weten voor welke taken je bent ingedeeld.  

https://forms.gle/yJm45nbrvuPXv7rMA


 

 

 

In het kort: 

- Alle zwemmende leden of hun ouders zijn verplicht om een bijdrage te leveren aan de hand- 

en spandiensten binnen onze club. 

- Elke zwemmer of ouder kiest daarbij minimaal uit vier taken die het beste in zijn of haar 

agenda passen of die hem of haar het meeste aanspreekt.  

- Alle zwemmers of hun ouders geven uiterlijk 13 juli hun voorkeuren door.  

- De vereniging plant de zwemmer of ouder vervolgens voor maximaal drie van die vier (of 

meer) taken in. Dit hoor je uiterlijk 1 september van ons. 

- Vervolgens krijg je van de vrijwilliger, die de indeling voor de specifieke taken maakt, te 

horen op welk momenten je precies je taak kunt uitvoeren.  

- Eenmaal ingepland zijn zwemmers/ouders verantwoordelijk voor daadwerkelijk uitvoeren, 

onderling ruilen is dan uiteraard nog wel mogelijk.  

 

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met: 

Marianne Doornbos  

Algemeen bestuurslid / Ledenadministratie 

ledenadministratie@dehokseberg.nl  

 

  

mailto:ledenadministratie@dehokseberg.nl


 

Overzicht van alle Hand- en spandiensten 

Welke taken zijn er dan allemaal? 

1. Bus-ouder. 

Tijdens het winterseizoen trainen wij in het bad van Hattem, onze zwemmers worden dan 

vervoerd met een touringcar. Tijdens deze rit moet er een volwassene mee om deze groep te 

begeleiden en er  voor te zorgen dat iedereen weer mee terug gaat.  

Onze trainers gaan vaak met eigen vervoer dus hebben wij ouders nodig die de kinderen 

tijdens de rit begeleiden. Wij trainen in de winter op dinsdagavond (vertrek 17:55 uur) en 

vrijdagavond (vertrek 17:40 uur). 

Als je voor deze optie kiest, dan wordt gedurende het seizoen ongeveer zes avonden 

ingedeeld om deze taak te vervullen.   

Belasting: 6 avonden per seizoen. 

 

2. Rijden naar de wedstrijden. 

Onze zwemmers moet natuurlijk ook naar de wedstrijd toe, wanneer deze niet in ’t Harde 

gehouden worden, rijden we gezamenlijk naar de plaats van de wedstrijd toe.  

Wanneer je voor deze taak kiest, dan wordt je voor ongeveer zes wedstrijden per seizoen 

ingedeeld. Voordeel: je kunt je kind nog zien zwemmen ook!  

Belasting: 6 wedstrijden(middagen) per seizoen. 

 

3. Ondersteuning tijdens de thuiswedstrijden. 

Als vereniging moeten wij een aantal wedstrijden organiseren, naast de officials en de 

wedstrijd organisatie hebben we ondersteuning van ouders nodig tijdens de wedstrijd. 

Daarbij kun je denken aan het ophalen van de tijdkaartjes bij de officials, oproepen van de 

zwemmers voor de start en helpen bij boorbeeld het opbouwen/opruimen.  

Wanneer je kiest voor deze optie wordt je per seizoen opgeroepen om bij drie wedstrijden te 

helpen.  

Belasting: 3 wedstrijden(middagen) per seizoen. 

 

4. Ondersteuning bij de voorbereidingen/catering van de thuiswedstrijden. 

Bij een aantal wedstrijden proberen we wat onze kosten terug te verdienen door eten en 

drinken te verkopen tijdens de wedstrijd. Bij deze taak ondersteun je de commissie bij het 

doen van inkopen en help je bij de verkoop tijdens de wedstrijd. Wanneer je kiest voor deze 

optie wordt je per seizoen op 2 wedstrijden ingedeeld.  

Belasting: 2 wedstrijden(middagen) per seizoen. 

 

5. Ondersteunen van de activiteitencommissie in het organiseren en voorbereiden van 

diverse acties.  

De activiteitencommissie organiseert jaarlijks een aantal acties waarbij we geld ophalen voor 

de club. Ter voorbereiding op deze acties moet er van alles geregeld worden: verspreiden 

van formulieren, in huis halen van het noodzakelijke materiaal etc. Naast deze 

voorbereidingen help je ook mee tijdens de actie.  

Wanneer je voor deze optie kiest ondersteun je bij 5 actie-avonden per seizoen.  

Belasting: 5 actiedagen(avonden) per seizoen. 

Vervolg op volgende pagina >  



 

6. Ondersteunen van de activiteitencommissie bij de voorbereidingen op, en 

tijdens het clubfeest. 

Jaarlijks organiseert de activiteitencommissie een leuke afsluiter van het seizoen voor alle 

leden, wanneer je kiest voor deze optie ondersteun je de activiteitencommissie in het 

voorbereiden en uitvoeren van dit leuke feest en zorg je er samen met de commissie voor 

dat het een geweldig feest wordt!  

Belasting: 1 dag (incl. voorbereiding) per seizoen. 

 

7. Ondersteunen van de activiteitencommissie bij de voorbereidingen op, en tijdens het 

kampeerweekend (2 jaarlijks). 

Elke 2 jaar organiseert de activiteitencommissie een geweldig kampeerweekend voor alle 

leden. We kamperen dan 2 dagen op het zwembad. wanneer je kiest voor deze optie 

ondersteun je de activiteitencommissie in het voorbereiden en uitvoeren van dit leuke 

weekend en zorg je er samen met de commissie voor dat het een geweldig kamp wordt.  

Belasting: 2 dagen (tijdens het kamp) en ongeveer een half jaar voorbereiding met een 

gemiddelde belasting van een uur per week. Gezien de omvang van deze taak wordt je bij 

keuze voor deze taak alleen voor dit onderdeel ingepland.  

 

8. Ondersteunen bij de organisatie van een PR-activiteit (Telt voor 2! ) . 

Bij deze taak ondersteun je de PR- en sponsoring bij het organisatie van een leuke PR-

activiteit met het doel leden voor onze club te werven.  

Belasting: Ongeveer 3 maanden voorbereiding met een gemiddelde belasting van een uur 

tot anderhalf uur per week. Daarnaast de aanwezigheid bij de activiteit (1 avond of 1 

dagdeel). Gezien de omvang van deze taak wordt deze taak als twee taken gerekend.  

 

9. Structurele vrijwilligersfunctie (Bestuurs-, commissielid, official etc.). 

Alle vrijwilligers die binnen onze club een structurele taak vervullen zijn vrijgesteld van de 

hand-en-spandiensten. Lijkt het jou leuk om een bestuursfunctie te vervullen? Wordt jij ook 

helemaal enthousiast van activiteiten organiseren of zie jij uitdaging in het op rolletjes laten 

lopen van wedstrijden? Kies dan deze optie en we nemen contact met je op!  

Belasting: Is erg afhankelijk van de taak, maar gemiddeld kosten de meeste taken je rond 

de 1,5 tot 2,5 uur per week.  

 


