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1 REGELING VERGOEDINGEN  
VTC Woerden heeft voor bepaalde taken en/of functies een vergoedingsregeling. In de 
bestuursvergadering van 6 januari 2015 heeft het bestuur de regeling geëvalueerd en 
tevens vanaf deze datum vastgesteld.  

1.1 Algemeen  

• De regeling heeft betrekking op een heel seizoen wat loopt van 1 juli t/m 30 juni 
tenzij anders vermeld.   

• Een ieder dient minimaal “verenigingslid” te zijn van VTC Woerden en als zodanig 
ook aangemeld te zijn bij de bond. Ieder lid zal de volledige contributie (conform 
zijn/haar soort van lidmaatschap) moeten betalen. Vrijwilligers die aangemeld zijn 
als lid bij de bond vanwege het uitoefenen van een taak en/of functie worden 
vrijgesteld van contributie.   

• Bij het invullen van meerdere taken en/of functies geldt de en/en regeling.   

• De vergoedingsregeling is bedoeld als een recht voor iedere vrijwilliger die zich 
middels  één van de genoemde functies inzet voor de vereniging en dient in 
eerste instantie als compensatie voor gemaakte kosten die niet gedeclareerd 
kunnen worden. Daarnaast is de regeling deels bedoeld als compensatie voor 
gemaakte uren.   

• De vergoeding wordt in twee termijnen uitbetaald. 1ste termijn eind december, 
2de termijn eind april.   

• De vrijwilliger kan, nadat het bestuur de vergoeding heeft aangeboden, aangeven 
of hij/zij van dit recht gebruik wil maken. In het geval een vrijwilliger geen gebruik 
maakt van dit recht, zullen de bedragen onder “opbrengsten donateurs” in de 
jaarrekening worden opgenomen.   

 

1.2 Scheidsrechters   

Scheidsrechters die voor de regio fluiten, geven aan het begin van het seizoen aan de bond 
door, het aantal wedstrijden dat zij willen fluiten. In de praktijk blijkt dat dit aantal geen 
referentie kan zijn voor een vergoedingsformule. Met grote regelmaat wordt hiervan 
afgeweken.  De vergoeding is daarom gebaseerd op het werkelijke aantal gefloten 
wedstrijden. Invalbeurten bij thuiswedstrijden tellen niet mee. In die gevallen kan de 
desbetreffende scheidsrechter namelijk een vergoeding declareren bij de bond. 
Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats eind december en na afloop van het seizoen en 
bedraagt € 15,-- per gefloten wedstrijd. Scheidsrechters die voor de vereniging 
thuiswedstrijden fluiten komen niet in aanmerking voor een vergoeding.  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1.3 Trainers  

Trainers komen in aanmerking voor een vergoeding afhankelijk van het aantal trainingen 
per week en het wel of niet coachen van het team. In aanvulling hierop wordt er 
onderscheid gemaakt tussen trainers, trainers met een VT3 licentie of hoger en 
assistenten. In onderstaand overzicht staat per categorie de hoogte van de vergoeding 
vermeld. Worden er meerdere teams tegelijk getraind, dan wordt dit beschouwd als één 
training.  
 

 

 Trainer  
Gekwalificeerd 
(VT3 of hoger) 

Assistent  

Eén training per week  € 150,00  € 200,00 € 100,00  
Twee trainingen per 
week (hetzelfde team)  

€ 225,00  
€ 300,00 

€ 150,00  

Coaching per team  € 60,00   € 80,00   € 40,00  
 
Enkele aanvullingen: 

• Voor teammanagers geldt een vergoeding van € 250,00 (all-in).  
• Voor die teams (bijv. eerste dames en heren of jeugd) waar bewust gekozen wordt 

voor een trainer met een licentie is deze regeling niet van toepassing. De 
vergoedingen voor deze groep zijn afhankelijk van vraag en aanbod en lopen in het 
algemeen van 1 mei tot en met 30 april. Aan het begin van het seizoen dient met 
iedere trainer afzonderlijk afspraken gemaakt en bevestigd te zijn. Zij dienen wel 
lid te zijn van de vereniging, echter zij zijn vrijgesteld van contributie.  

 

1.4 Bestuursleden  

Deze groep heeft te maken met kosten m.b.t. telefoon, papier, gebruik computer/printer 
e.d. waarbij de hoogte afhankelijk is van de functie.  
De vergoedingen voor het Bestuur bedraagt € 150,00  
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1.5 Commissies  

VTC kent commissies waarin uitsluitend leden zitting kunnen hebben. Commissies van 
verplichte aard zijn de kascommissie en de arbitragecommissie. Er staat geen vergoeding 
tegenover zitting in deze commissies. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de commissies die gewenst zijn, met 
vermelding van de vergoeding:  
 
Commissie Vergoeding 
TC Jeugd € 100,- 
TC Mini’s € 100,- 
TC Dames € 100,- 
TC Heren € 100,- 
Recreantencommissie € 100,- 
Wedstrijdsecretariaat € 100,- 
Scheidsrechterszaken € 100,- 
Ledenadministratie € 100,- 
Contributieadministratie € 100,- 
PR-commissie € 50,- 
Redactie Clubblad € 50,- 
Evenementencommissie € 50,- 
VTC Beach commissie € 50,- 
Jeugdkamp commissie € 50,- 
Materiaalbeheer € 50,- 
 
 
 


