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1. Inleiding
Veel van het werk dat de Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten (BZGG) sinds de in
2012 doorgevoerde reorganisatie verricht, zou zonder de inzet van vrijwilligers onmogelijk zijn.
De inzet van vrijwilligers is dan ook van onschatbare waarde; het vele werk dat wordt gedaan door de
verschillende vrijwilligers is niet alleen in financieel opzicht goud waard.
Vrijwilligers vergroten in de eerste plaats het draagvlak voor de BZGG en de betrokkenheid vanuit de koren
bij de activiteiten. De BZGG is breder dan het bestuur. Dat geldt in de koren, met alle verschillen die er zijn.
Dat geldt ook het inschakelen van vrijwilligers, waardoor kennis en vaardigheden van buiten het bestuur
worden ingebracht. Vrijwilligers zijn de handen van de BZGG; daar moet de BZGG zuinig op zijn.
Bijkomend voordeel van vrijwilligers is dat zij kunnen functioneren als doorgeefluik voor feedback op het
functioneren van de BZGG. Bovendien kunnen vrijwilligers een schakel vormen tussen de BZGG en het
grondvlak.
Om wildgroei en willekeur in de behandeling van vrijwilligers te voorkomen is vrijwilligersbeleid
belangrijk. Maar om de rechten en plichten en de plaats van vrijwilligers in de BZGG vast te leggen, is
vrijwilligersbeleid ook noodzakelijk.
2. Voorwaarden
Vrijwilligers dienen lid of dooplid te zijn van de Gereformeerde Gemeenten of lid te zijn van een van de bij
de BZGG aangesloten koren.
Het werk dat vrijwilligers verrichten ten behoeve van de landelijke en regionale activiteiten van de BZGG is
onbetaald en onverplicht; het is echter niet vrijblijvend!
Vrijwilligers zijn niet werkzaam in hun functie van lid van het bestuur. Terwijl bestuursleden een
beleidsbepalende taak hebben, hebben vrijwilligers uitsluitend een beleidsuitvoerende taak.
3. Soorten vrijwilligers
Binnen de BZGG wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten vrijwilligers, algemene vrijwilligers en
regio-coördinatoren.
Regio-coördinatoren nemen binnen de vrijwilligers een bijzondere plaats in. Zij hebben meer specifieke
taken, wat meer directe betrokkenheid en ook meer continuïteit vraagt. Met name van regio-coördinatoren
wordt verwacht dat zij inzien dat hun werkzaamheden niet vrijblijvend zijn.
Regio-coördinatoren zijn wel vrijwilligers en worden ook als zodanig beschouwd en behandeld, maar de
meeste vrijwilligers zullen geen regio-coördinator zijn.
4. Algemene vrijwilligers
Algemene vrijwilligers zijn personen die hebben aangegeven van tijd tot tijd mee te willen werken met het
organiseren van een of meer van de door de BZGG regelmatig uitgevoerde activiteiten, zoals Bondsdag,
Groot Samengesteld Koor en Dirigentencursus. Zij zijn ‘in principe’ op afroep beschikbaar in een
vrijwilligerspoule. Bij hun aanmelding geven zij aan in het helpen organiseren van welke activiteit(en) zij
geïnteresseerd zijn.
Ruimschoots voor zo’n activiteit zich voordoet, worden zij door de betreffende bestuurscoördinator
benaderd of zij bereid zijn aan het organiseren daarvan mee te werken. Zij nemen daartoe dan zitting in een
speciaal daarvoor ingestelde tijdelijke commissie met als voorzitter genoemde bestuurscoördinator.
Bij de Bondsdag en het Groot Samengesteld Koor is dat de Zangcoördinator, bij de Dirigentencursus de
Muziekcoördinator. De taken van vrijwilligers in zo’n commissie en de werkwijze daarvan worden in
onderling overleg tussen de leden afgesproken.
Een vrijwilliger kan te allen tijde weigeren op een oproep in te gaan, bijvoorbeeld omdat het hem/haar in de
aangegeven periode minder gunstig uitkomt. Er wordt daarbij dan vanuit gegaan dat er altijd wel genoeg
andere vrijwilligers zijn die dan wel mee kunnen doen. Dat uitgangspunt is gebaseerd op het grote aantal
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koorleden op de koren die lid zijn van de BZGG. Ook als slechts 1% daarvan zich aanmeldt als vrijwilliger,
geeft dat al een poule van enkele tientallen personen en dat lijkt voorlopig meer dan genoeg.
5. Regio-coördinatoren
Regio-coördinatoren zijn personen die hebben aangegeven een coördinerende rol te willen vervullen in een
van de regio’s waarin de koren van de BZGG zijn ingedeeld. Zo’n regio-coördinator is de contactpersoon
naar het bestuur voor de koren in de betreffende regio. Regio-coördinatoren vormen een tussenlaag tussen
het bestuur en de koren. Afhankelijk van de indeling kan het aantal koren in een regio variëren van 10-20.
Zoals reeds onder pt. 3 is beschreven en ook uit de hierna beschreven taken blijkt, vraagt het regiocoördinatorschap meer directe betrokkenheid en ook meer continuïteit dan van de algemene vrijwilligers
wordt gevraagd. Tot de taken van de regio-coördinator behoren o.a.:
a) het onderhouden van contacten met de besturen van de koren in de regio;
b) het onderhouden van contacten met de andere regio-coördinatoren;
c) het (stimuleren van het) organiseren van (regio-overschrijdende) koor- en samenzangavonden en het
onderhouden van contacten daarover met de Zangcoördinator in het bestuur;
d) het bij verhindering van bestuursleden vertegenwoordigen van het bestuur bij jubilea van koren in de
regio;
e) het assisteren van het Kerkelijk Bureau bij het up-to-date houden van de gegevens van de koren in de
regio;
f) het stimuleren van het indienen van muziek vanuit de regio voor uitgave door de BZGG en het
onderhouden van contacten daarover met de Muziekcoördinator in het bestuur;
g) het assisteren van de PR-coördinator in het bestuur bij het verkrijgen van regionale kopij voor de Asaf
en gegevens voor de website;
h) het organiseren van thema-avonden, c.q. voorlichtingsbijeenkomsten, bijv. over BUMA/Stemra.
6.

‘Levensloop’ vrijwilligers
a. Werving
Het werven van vrijwilligers vindt in principe plaats door middel van het in eerste instantie plaatsen
van oproepen daarvoor in de Asaf en op de website van de BZGG. Eventueel kan ook gebruik
worden gemaakt van een digitale nieuwsbrief.
Indien er zich te weinig vrijwilligers aanmelden kan het bestuur overgaan tot een meer actieve
werving d.m.v. het versturen van brieven naar de aangesloten koren. In het uiterste geval kan
gebruik worden gemaakt van advertenties in geschikte bladen zoals De Saambinder en het RD.
b. Aanmelding
Personen die aan de onder pt. 2 van dit beleidsdocument gestelde voorwaarden voldoen, kunnen zich
bij het bestuur aanmelden via een ingevuld Aanmeldingsformulier vrijwilligers BZGG, zie bijlage 1.
c. Toelating
Het bestuur beslist binnen twee weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier schriftelijk (per
e-mail) over de toelating.
Bij een afwijzing wordt gemotiveerd waarom daartoe is besloten. Bij acceptatie van de aanvraag
krijgt betrokkene de in bijlage 2 opgenomen en door de BZGG ondertekende Vrijwilligersverklaring
toegestuurd met het verzoek die ondertekend terug te sturen. Na ontvangst daarvan door het bestuur
wordt betrokkene opgenomen in de vrijwilligerspoule of aangesteld als regio-coördinator.
d. Beëindiging
Een vrijwilliger kan (vanzelfsprekend) zelf aangeven dat hij/zij stopt. Het kan echter ook gebeuren
dat gedwongen afscheid moet worden genomen van vrijwilligers. Dat is onder meer het geval bij:
Algemene vrijwilligers die gedurende vijf jaar aan het (helpen) organiseren van geen enkele
activiteit hebben meegewerkt.
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Vrijwilligers die niet meer voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in pt. 2 van dit
beleidsdocument.
Vrijwilligers waarbij van de BZGG redelijkerwijs niet kan worden verwacht om hen als
vrijwilliger te handhaven; in dat geval zal een gesprek plaats vinden tussen de vrijwilliger en een
delegatie bestaande uit twee bestuursleden.
7. Tenslotte
De noodzaak om te gaan werken met vrijwilligers is een gevolg van de in 2012 doorgevoerde reorganisatie
van de BZGG. Daardoor kwam er een kleiner bestuur en verdwenen de Ringen en de vaste commissies.
Het idee om meer met vrijwilligers te gaan werken is afkomstig uit de begin 2011 gehouden enquête.
Uit diezelfde enquête bleek dat velen voorstander zijn van het regelmatig houden van koor- en samenzangavonden, de Bondsdag en het Groot Samengesteld Koor. Maar organisatie daarvan is alleen mogelijk als er
voldoende mensen bereid zijn om als vrijwilliger daaraan mee te helpen.
Het werken met vrijwilligers past beter in de huidige tijd, waarin mensen veel minder dan vroeger willen
toetreden tot de geëigende besturen. Deelname daaraan brengt namelijk het gevoel met zich mee dat men
een verplichting aangaat waar men voorlopig niet meer vanaf komt.
Daarom is getracht om bij het werken met vrijwilligers tot een zo flexibel mogelijke opzet te komen.
Het bestuur gaat ervan uit dat deze opzet ertoe leidt dat er voldoende vrijwilligers gevonden zullen worden
die bereid zijn eraan mee te werken dat ook in de nieuwe organisatie van de BZGG alle gebruikelijke
activiteiten ongehinderd door kunnen gaan.
Het bestuur van de BZGG, april 2012.

Bij deze notitie horen de volgende bijlagen:
Bijlage 1, Aanmeldingsformulier vrijwilligers BZGG
Bijlage 2, Vrijwilligersverklaring BZGG
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Bijlage 1, Aanmeldingsformulier vrijwilligers BZGG
Onderstaande persoon meldt zich aan als:
Algemene vrijwilliger voor de volgende activiteit(en) (een of meer aanvinken):
O

Bondsdag (in principe één keer in de vijf jaar)

O

Groot Samengesteld Koor (in principe één keer in de vijf jaar)

O

Dirigentencursus (afhankelijk van vraag)

Regio-coördinator in de regio(‘s) (een of meer aanvinken):
O

Naam voorkeursregio:

O

Namen evt. andere regio’s:

O

Geen voorkeur

Voorletter(s):
Roepnaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Tel.nr.:
Mobiel nr.:
Email:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Lid / Dooplid van:
te:
Lid van koor:
te:
Plaats:
Datum:
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Bijlage 2, Vrijwilligersverklaring BZGG
Om te worden toegelaten als vrijwilliger (algemene vrijwilliger of regio-coördinator) van de
BZGG, dient onderstaande verklaring te worden ondertekend en geretourneerd.

VERKLARING
Naam:

geboren op:

te:

verklaart hierbij:
-

dat hij/zij door ondertekening van deze verklaring instemt met de grondslag en doelstelling van de
BZGG, zoals verwoord in de statuten;

-

dat hij/zij kennis heeft genomen van het vrijwilligersbeleid van de BZGG, zoals opgenomen in het
betreffende beleidsdocument;

-

dat hij/zij overeenkomstig de procedures en regels zoals opgenomen in dat document zal handelen;

-

dat hij/zij de BZGG op de hoogte stelt van (persoonlijke) informatie die relevant is voor het
functioneren in een kerkelijke organisatie;

De BZGG verklaart hierbij :
-

dat de BZGG zich zal houden aan het vrijwilligersbeleid zoals opgenomen in haar beleidsdocument;

-

dat de BZGG, binnen de kaders van het vrijwilligersbeleid, de door de vrijwilliger gemaakte (reis)kosten
vergoedt.

Deze verklaring is op

ondertekend te

en

Handtekening vrijwilliger:
___________________________________

Naam, functie en handtekening namens de BZGG:

___________________________________
___________________________________

___________________________________
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