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Loyaliteitsbijdrage per seizoen
In dit document vind je spelregels rondom de loyaliteitsbijdrage. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2020
is de loyaliteitsbijdrage goedgekeurd. Hierover is voor en na
de ledenvergadering uitvoerig gecommuniceerd via de social
mediakanalen van ASC Nieuwland. Door alle corona-perikelen is
de invoering van de bijdrage uitgesteld naar seizoen 2022 / 2023.

De bijdrage bedraagt € 80,- per lid per seizoen. Leden vanaf 16 jaar
en ouder betalen ook de loyaliteitsbijdrage. Maar: per huishouden
betaal je maximaal 2 keer de bijdrage per seizoen. De loyaliteitsbijdrage hoeft niet betaald te worden als je per seizoen 8 loyaliteitspunten hebt verdiend. 1 punt staat ongeveer gelijk aan 1 uur vrijwilligerswerk.
Met het invoeren van de bijdrage hoopt ASC Nieuwland de poule
van vrijwilligers te vergroten. We komen namelijk op veel plekken
vrijwilligers te kort en het is voor een vereniging pure noodzaak om
meer vrijwilligers te vinden. Immers: vele handen maken licht werk.

Seizoenschema loyaliteitsbijdrage
1. In augustus
a.	publiceren taken voor eerste seizoenshelft
in Voetbal.nl app;
b.	publiceren functies voor het hele seizoen
via de website;
2. Vanaf augustus
a.	inschrijven op taken voor eerste
seizoenshelft via Voetbal.nl app;
b.	aanmelding voor functies voor een heel
seizoen via de website;
3. Tot aan de winterstop
a.	uitvoering van taken en functies door
ASC Nieuwland leden;
4. In december
a.	publiceren taken tweede seizoenhelft in
Voetbal.nl app en functies via de website;
5. Vanaf december
a.	inschrijven op taken voor tweede
seizoenshelft via Voetbal.nl app;
b.	aanmelding voor functies voor een heel
seizoen via de website;
6. Tot einde seizoen
a.	uitvoering van taken door ASC Nieuwland
leden.
Terugverdienen loyaliteitsbijdrage
Door taken of functies uit te voeren worden punten
vergaard. Zodra je minimaal 8 punten (per huishouden) hebt behaald, hoef je de loyaliteitsbijdrage
niet te betalen. Vanuit ASC Nieuwland zal gecontroleerd worden of taken of functies daadwerkelijk zijn
uitgevoerd. Is dit het geval, dan wordt de bijdrage aan
het einde van het seizoen niet in rekening gebracht.
Waar schrijf ik mij in of hoe meld ik mij aan
voor een taak of functie?
ASC Nieuwland maakt hiervoor gebruik van de
Voetbal.nl app. De Voetbal.nl app is voor ieder lid
van ASC Nieuwland gratis te downloaden en te
gebruiken op een mobiele telefoon of tablet.
Naast het gemak van het kunnen volgen van voetbal- en teamzaken, wordt de Voetbal.nl app door
ASC Nieuwland ook gebruikt voor de afhandeling van
de loyaliteitsbijdrage. Je kan jezelf dus inschrijven op
taken of aanmelden voor functies via de Voetbal.nl
app. Door de koppeling van de Voetbal.nl app
met het administratiesysteem van ASC Nieuwland
zal controle plaatsvinden op de bezetting en de
uitvoering van taken en aanmeldingen.

Voor welke taken of functies kan ik mijzelf
inschrijven of aanmelden?
Taken
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4

4

Zaterdag
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4

4

Zaterdag

Schoonmaak 2
Sportpark

2

In overleg

Onderhoud
accomodaties

3

3

In overleg

Toernooicommissie

In overleg

In overleg

In overleg

Bovenstaande is slechts een greep uit de beschikbare
taken. Een volledig overzicht vind je in de Voetbal.nl
app. Voor de taken geldt dat je met de agenda in de
hand jezelf via de Voetbal.nl app kan inschrijven op
de taken die je gaat uitvoeren. Je geeft eerst aan in
de Voetbal.nl app welke taken je wilt doen.
Vervolgens verschijnen de momenten waarop de
taken uitgevoerd kunnen worden in je tijdlijn waarop
je kunt inschrijven. Komt er na inschrijving iets tussen dan kan je via de Voetbal.nl app een ruilverzoek
plaatsen. Zodra jouw taak is overgenomen door een
ander, ben je niet meer verantwoordelijk voor de
uitvoering van de taak op die datum. Je kan jezelf via
de Voetbal.nl app weer aanmelden voor een ander
moment.
Voor een aantal taken (o.a. klussendienst) geldt
dat je aan kunt geven dat je deze wilt doen.
De momenten waarop je deze taken kunt uitvoeren
komen niet in de tijdlijn zodat je je kunt inschrijven.
ASC Nieuwland plant een paar keer per seizoen een
moment in waarop deze taken uitgevoerd worden.
Zodra de data bekend zijn dan wordt je hiervoor
benaderd en kun je je beschikbaarheid aangeven.
Functies

Duur

Waarde
in punten

Bestuurslid

Minimaal
1 termijn

10

Teamleider
(1 per team)

Minimaal
1 seizoen

10

Jeugdtrainer
(max 2 per team)

Minimaal
1 seizoen

10

Commissielid

Minimaal
1 seizoen

10

Functies worden gepubliceerd op de website van
ASC Nieuwland. Hier wordt ook aangegeven hoe
je interesse kenbaar kunt maken. Een functie heeft
een andere invulling als een taak daarom zal
ASC Nieuwland na jouw aanmelding contact met je
opnemen om met jou te overleggen over de invulling
van de functie.
Voor alle functies geldt dat je, wanneer er voor het
lopende seizoen geen open functies meer zijn, je
punten zal moeten vergaren door het uitvoeren van
taken. uiteraard onthouden we jouw interesse in
een bepaalde functie en kijken we in het volgende
seizoen hoe we daar invulling aan kunnen geven.

Wat houden de taken zoal in?
• Bardienst
Tijdens jouw dienst is begeleiding vanuit
ASC Nieuwland aanwezig. Je bent werkzaam achter
de bar bij ASC Nieuwland en voert bestellingen van
de kantinebezoekers uit. Tijdens jouw dienst zorg je
voor een schone en veilige werkplek en baromgeving
en maak je met regelmaat een rondje door de
kantine voor het ophalen van glazen, het opruimen
van rommel en het schoonmaken van tafels.
• Gastheer / gastvrouw
Je bent werkzaam op het Wedstrijdsecretariaat van
ASC Nieuwland en onder meer verantwoordelijk voor
het ontvangen van teamleiders en scheidsrechters
en ze voorzien van een drankje, kleedkamersleutel
afhandeling, uitzetten van speelvelden en andere
voorkomende taken.
• Schoonmaak kleedkamers
Op de zaterdagen worden de kleedkamers van
ASC Nieuwland intensief gebruikt. Je maakt deze
weer spic en span.
• Onderhoudswerkzaamheden
Eens in de zoveel tijd zullen bij ASC Nieuwland extra
onderhoudswerkzaamheden gedaan moeten worden.
Dit zal gebeuren op een moment dat er verder geen
bezoekers aanwezig zijn. Begeleiding is aanwezig
en de taken zullen ter plekke verdeeld worden.
Dat je handig bent en in bezit van apparatuur en
gereedschap is uiteraard van belang.

Wat houden de functies zoal in?
• Bestuurslid
Na aanmelding voor de functie van Bestuurslid
neemt het Bestuur van ASC Nieuwland contact
met je op om jouw aanmelding verder te bespreken.

Na dit contact zal het Bestuur van ASC Nieuwland
besluiten of je toegelaten wordt als medebestuurslid
en dit aan jou kenbaar maken.
• Commissielid
Na aanmelding voor de functie van commissielid voor
een door jou gekozen commissie neemt de betreffende commissie contact met je op om jouw aanmelding
verder te bespreken. Na dit contact zal de betreffende
commissie besluiten of je commissielid kan worden
en dit aan jou kenbaar maken.
Zie voor de verschillende commissies:
www.ascnieuwland.nl/vacatures/
• Teamleider jeugdteam (1 per team)
Je wordt dé teamleider van een ASC Nieuwland
team en zorgt gedurende het seizoen voor de begeleiding van het team bij thuis- en uitwedstrijden.
Hiernaast communiceer je met de ASC Nieuwland
(jeugd)coördinator en uiteraard met (de ouders van)
jouw team. Er wordt verwacht dat je er altijd bij bent,
maar mocht je een keer niet kunnen, dan zorg je tijdig
voor vervanging voor die keer. Na aanmelding zal
de bijbehorende ASC Nieuwland (jeugd)coördinator
contact met je opnemen om jouw aanmelding verder
te bespreken.
• Jeugdtrainer
Je gaat trainingen geven aan een van de breedtesportteams van ASC Nieuwland. Per team krijgen
maximaal twee trainers vrijstelling van de loyaliteitsbijdrage. Het kunnen volgen van opleidingen
behorende bij deze functie is bespreekbaar.
• Scheidsrechter
Je gaat regelmatig voetbalwedstrijden fluiten als
scheidsrechter op de velden van ASC Nieuwland.
Na aanmelding voor de functie van scheidsrechter neemt de Scheidsrechterscommissie van
ASC Nieuwland contact met je op om jouw aanmelding verder te bespreken. Na dit contact zal
de Scheidsrechterscommissie besluiten of je
ASC Nieuwland Scheidsrechter kan worden en dit
aan jou kenbaar maken. Het kunnen volgen van opleidingen behorende bij deze functie is bespreekbaar.

Aan wie kan ik vragen stellen over de
loyaliteitsbijdrage?
Mocht je vragen hebben over de loyaliteitsbijdrage,
dan kan je daarvoor het volgende e-mailadres
gebruiken: loyaliteitsbijdrage@ascnieuwland.nl.

Handleiding aanmelden vrijwilligerstaken
Voetbal.nl app ASC Nieuwland
1.	
Mocht je de voetbal.nl app nog niet hebben,
installeer deze op je telefoon.

4.	
Je komt in het volgende scherm.
Bij Status kun je zien hoeveel punten je
met voltooide taken hebt verdiend dit jaar.

2.	
Na inloggen zie je links boven drie streepjes.
(zie blauwe pijl)

5.	
Klik op Mijn beschikbaarheid, dan kom je
in het volgende scherm. Je kunt hier aangeven voor welke dagen je benaderd kunt
worden voor een taak.

3.	
Onder het kopje “persoonlijk” staat het
menu vrijwilligerstaken. Klik hier op.

6.	
Bij Mijn taken kun je aanvinken voor
welke taken je belangstelling hebt.

8.	
Kijk in je tijdlijn en klik op
“Volledig programma”

7.	
Klik je op de taak dan zie je informatie over de
taak. Hier staan de locatie, de eisen, het type
taak en de omschrijving vermeld. Ook kun
je zien hoeveel punten je met deze taak
verdient.Onderaan staat de taakbeheerder 		
vermeld. Geef je je op voor een taak, dan word
je door de taakbeheerder benaderd voor die 		
taak op de tijdstippen die je hierboven hebt 		
aangegeven. Scroll je nog verder naar beneden
dan kun je zien welke anderen zich hebben 		
aangemeld voor deze taak (vrijwilligersteam).

9.	
Je ziet hier de taken staan die horen bij
de categorie die je eerder hebt aangevinkt.

10.	
Recht van de taak kun je de taak aanvinken.
Het bolletje wordt groen.

11.	Meer informatie over de taak is beschikbaar.
Ook zie je hoeveel punten je voor deze taak
krijgt.

12.	
De bevestiging is zichtbaar in het scherm.

