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1 Inleiding 

 

Er zijn diverse onderwerpen binnen de vereniging waarvoor we een vergoeding willen geven. Dit 

document geeft een overzicht van de verschillende vergoedingsvormen en welke richtlijnen daarbij 

gehanteerd worden.  
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2 Trainers vergoedingen 

Binnen volleybalvereniging Ritola hanteren we richtlijnen voor vergoedingen voor trainers binnen de 

vereniging. Dit is een complex onderwerp en hangt af van meerdere factoren. Gevolgde opleidingen 

is er één van, maar ook het aantal jaar dat er trainingen wordt gegeven (binnen en/of buiten de 

vereniging), hoeveel uren er training is gegeven en op welke niveau’s men werkzaam is (geweest).  

 

Naast het volgen van officiële opleidingen kunnen trainers ook intern worden opgeleid. Jeugd vanaf C 

teams kunnen beginnen met assisteren van de trainer bij de mini’s. Doordat ze zelf vele trainingen 

volgen en het vervolgens zelf toepassen bij jongere groepen bouwen ze ook aan hun eigen 

trainerservaring. Ook dit wil de vereniging blijven stimuleren.  

 

Ook het feit of een trainer al (lang) bekend en (lang) actief binnen de vereniging is geeft het bestuur 

een handvat om tot een bepaalde vergoeding te komen. Hieronder volgt een indicatie bij 

verschillende factoren die een soort van waardering in zich hebben. 

 

 0 - 1 2 3 4 5 

Opleidingen Geen VT2 / CMV2 VT3 VT4 VT5 

Aantal jaren training 0 -  3jr 4 - 5 jr 6 - 9 jr > 9 jr  

Niveau training Assistent 

mini / jeugd 

regio klasse 

Jeugd regio en 

hoofdklasse,  

Senioren t/m 

2e klasse 

Topklasse 

jeugd, 

Senioren 1e 

klasse t/m 

promotieklasse 

Senioren 3e  

t/m ere-

divisie 

 

Leeftijd t/m 16 t/m 20 >20   

 

Vergoeding indicatie (het is een indicatie!) 

Aantal punten Vergoedingsklasse 

0 – 4 A 

5 – 6  B 

7 - 8 C 

9 – 10  D 

11 - 13 E 

14 – 16 F 

 

Beleid: 

1) Het bestuur stelt de uiteindelijke vergoeding voor een trainer vast 

2) De vergoeding omvat zowel de voorbereiding van als de eigenlijke trainingen zelf 

3) De vergoeding kan bestaan uit een vergoeding per uur training of een vast bedrag waarbij de 

werkzaamheden worden overeengekomen (daar kunnen ook andere aanvullende activiteiten 

ten behoeve van de vereniging in worden vastgelegd) 

4) Uitval van trainingen kunnen tot vermindering van de afgesproken vergoeding leiden, 

afhankelijk van de reden en frequentie van uitval van trainingen. Voorbeeld redenen: ziekte, 

persoonlijke afspraken, overmacht situaties (verkeer, ziekte in familie etc), disfunctioneren. 

Indien er van een (mogelijke) verminderde vergoeding sprake is wordt dat gecommuniceerd 
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met de betreffende trainer(s). Afhankelijk van de situatie middels eenvoudige mededeling 

danwel persoonlijke gesprekken. 
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3 Volleybal trainer opleidingen 

Binnen volleybalvereniging Ritola hebben we gediplomeerde trainers nodig. Hoeveel dat zijn, zal door 

het bestuur worden vastgesteld met de aanwezige “technische commissies”. Na vaststelling zal 

gekeken worden hoeveel trainers met deze bevoegdheid aanwezig zijn binnen de club. 

Daarnaast bereikt het bestuur van Ritola regelmatig het verzoek van leden die deze training willen 

volgen. Daarbij wordt gevraagd wat de financiele bijdrage zou kunnen zijn van Ritola. Het bestuur van 

Ritola heeft daarom besloten om richtlijnen op te stellen zodat duidelijk is wanneer je wel of niet in 

aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. 
1. Bestuur van Ritola stelt vast of er behoefte is aan een gediplomeerde trainer. 

2. Zo ja, dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de opleiding te volgen, het bestuur is 

bevoegd om daar een besluit in te nemen (Bestuursbesluit). 

3. De kosten voor de opleiding zal door de deelnemer zelf vooraf worden betaald. 

4. In een periode van x jaar (afhankelijk van de kosten van de opleiding) zal de vereniging dit 

bedrag in periodes (een periode is een jaar) geheel of gedeelteijk terugbetalen aan de trainer. 

5. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling dient de trainer minimaal 2 uur training per 

week te geven binnen Ritola. Na x jaar training geven heeft de cursist de overeengekomen 

vergoeding terug ontvangen. 

6. Mocht betrokkene eerder vertrekken dan x jaren, dan zal de vergoeding naar rato zijn. 

7. Mocht betrokkene, om wat voor reden dan ook, tussentijds de opleiding onderbreken, dan 

zijn de kosten geheel voor rekening van de cursist. 

8. In alle andere afwijkende situaties beslist het bestuur. 

Concrete voorbeelden zijn bijvoorbeeld VT2 of VT3 opleidingen. Hieronder een kostenindicatie van de 

opleidingen: 

VT2: €299,-- + € 150,-- pvb -> Volledige vergoeding over een periode van 2 jaar  

 VT3: € 730,- + € 250,- pvb -> Volledige vergoeding over een periode van 3 jaar 
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4 Vrijwilligersvergoedingen 

Binnen volleybalvereniging Ritola hanteren we geen vrijwilligersvergoedingen voor het verrichten van 

taken binnen de vereniging.  

 

Eventuele toekomstige vergoedingen zullen worden voorgelegd aan de leden en daarna vastgelegd in 

dit document. 


