Vraag en antwoord Inzetrooster
Wat is de bedoeling?
Van ieder lid en ouders van jeugdleden (tot een bepaalde leeftijd) wordt verwacht dat hij of zij een bepaald
aantal uren per seizoen verenigingswerk uitvoert. Dit werk kan bestaan uit bv het draaien van een bardienst,
het fluiten van wedstrijden, en eventuele andere taken. Deze taken worden op dit moment vooraf voor je
ingepland. Dat gaat nu veranderen, met de start van het zaalseizoen 2022-2023 gaan we werken met
inzetrooster.nl Daarmee kun je zelf je taken inplannen, beheren en waar nodig ruilen.
Wanneer gaat het in?
We starten dit zaalseizoen.
Ik doe al veel taken? Wat nu?
We maken onderscheid in verenigingswerk en vrijwilligerswerk. Degene die al op frequente basis
vrijwilligerswerk uitvoeren, hoeven geen ‘verenigingswerk’ uit te voeren.
Het bestuur bepaalt vooraf wanneer iemand wordt vrijgesteld. Diegene krijgt ook geen uitnodiging voor het
inschrijven van het inzetrooster.
Waarom verplichte uren?
Hiervoor zijn meerdere redenen. We denken dat we met het verplicht stellen van uren alle taken kunnen
vullen. In de praktijk zal blijken of we deze hoeveelheid naar boven of misschien naar beneden kunnen
bijstellen. Overigens is er geen aanvulling gekomen in vrijwilligerstaken, dezelfde taken werden altijd al
ingeroosterd, alleen was er geen flexibiliteit om deze zelfstandig in te vullen.
Hoeveel uur moet ik een taak uitvoeren?
Kijk in onderstaand overzicht voor de situatie die voor jou van toepassing is:
Team
1e selectie
1e selectie
A + overige senioren
A + overige senioren

Ben je (jeugd)trainer?
Ja
Nee
Trainer
Nee

Uren
0
4
2
6

Hoe weet ik wat ik kan uitvoeren?
Dat kun je raadplegen in inzetrooster. Hier is exact te zien welke taken er nog in te vullen zijn.
Ik ben geen lid, maar mijn kind wel? Moet mijn kind nu een taak gaan uitvoeren?
We hanteren een leeftijdsgrens waarboven we van leden inzet verwachten. Onder die leeftijd zal een ouder
van het kind de taak moeten uitvoeren. Hier wordt geen gebruik gemaakt van het inzetrooster.
Hetzelfde systeem dat twee ouders voor de bardienst worden verwacht voor de wedstrijd van het
betreffende team blijft onveranderd.
Mag ik meer uren maken als opgegeven?
Ja, heel graag zelfs! Opgegeven uren gelden als minimum.
Mocht je structureel iets willen bijdragen (of denk aan het lopen van een maatschappelijke stage) neem dan
gerust contact op via: kantinediensten@sportingdelta.nl
Ik heb nog nooit verenigingswerk uitgevoerd? En nu?
Met de verschillende commissies werken we hard om de verschillende taken goed te beschrijven en
instructies te maken. Verdere informatie hierover volgt.
Tellen straks de wedstrijden die ik fluit ook mee?
Ja. Elke wedstrijd telt voor 1 uur mee.

Ik ben soms invalcoach, ‘rijd vaak naar wedstrijden’ of schrijf weleens een wedstrijdverslag. Tellen deze
uren dan ook voor het totaal?
Nee. Invalcoach of ‘rijders’ scharen we onder de noemer ‘niet-verenigingswerk. Verenigingswerk betreft
werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de vereniging als entiteit draaiende te houden. Verenigingswerk
verschilt in dat geval dan ook van zgn. ‘niet- verenigingswerk’ omdat in de basis deze taken niet per se
noodzakelijk zijn.
Mag ik afkopen?
We hanteren geen systeem van afkoop.
Wat gebeurt er als ik mijn taak vergeet of niet vervul?
Uiteraard hopen we dat je de taak niet vergeet, inzetrooster stuurt je automatisch een reminder.
Mocht het toch misgaan dan kan dit in het uiterste geval leiden tot een boete. Wanneer dit herhaaldelijk
gebeurt kan dit zelfs leiden tot schorsing. Dit is (al vele jaren) vastgelegd in het beleid uitvoeren
vrijwilligerstaken en het verenigingsreglement.
Kan er geruild worden?
Ja. Een lid blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn taak totdat een overdracht afgerond is in inzetrooster.
Het overnemen van een dienst is bijna hetzelfde als ruilen. Met ruilen moet je al een persoon weten die je
dienst wilt overnemen. Het moet dan ook jou uitkomen dat je de dienst van de ander kan overnemen. Vaak
loopt dat niet gelijk. Door met 'overdrachten' te werken ben je flexibeler.
We willen niet allebei de opties (ruilen en overdragen) aanbieden omdat het dan onduidelijk kan zijn wat het
verschil is. We willen het zo simpel mogelijk houden. Dus door een 'overdracht' naar elkaar te sturen is een
ruiling ook snel geregeld.
Ik heb een andere vraag.
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer vragen. Lees eerst goed alle informatie.
Check ook eens de helppagina’s van inzetrooster: https://sportingdelta.inzetrooster.nl/rooster-maken/helppagina-gebruikers?menu=off
Heb je dan nog een vraag? Dan kun je deze stellen via: kantinediensten@sportingdelta.nl

