
Attentiebeleid DZC’68 
 
Doel 
 
Om de betrokkenheid bij DZC en het werkplezier van de vrijwilligers te vergroten en om de waardering voor het 
vrijwilligerswerk te laten blijken, is er door het bestuur en de managers besloten een Attentiebeleid in te voeren. 
 
Uitvoering 
 
Het attentiebeleid wordt uitgevoerd door: 

- het bestuur; 
- de voorzitters van de stafafdelingen, zijnde de Financiële Commissie, de Commissie Prettig Sportklimaat, 

de Vrijwilligerscommissie en de Kledingcommissie; 
- de managers van de pijlers Prestatiesport, Breedtesport en Accommodatie; 

- de coördinatoren van Support’68 en Communicatie; 
- alle andere coördinatoren die trainers, leiders en anderen ‘onder’ zich hebben. 

 
Hierbij is een ieder dus verantwoordelijk voor z’n eigen ‘span of control’. Het bestuur zorgt voor de voorzitters van 
de stafafdelingen, de managers van de drie pijlers en de coördinatoren van Support’68 en Communicatie. De 
voorzitters van de stafafdelingen zorgen voor de mensen in hun eigen afdelingen, de managers zorgen voor hun 
eigen coördinatoren, en de coördinatoren van Support’68 en Communicatie zorgen voor de mensen in hun 
afdelingen, enz. enz.. Zo is een ieder dus verantwoordelijk voor de direct onder gelegen ‘laag’. 
 
Ten behoeve van dit Attentiebeleid kan een budget worden opgevoerd van € 2,-- per vrijwilliger. 
 
Er is afgesproken dit Attentiebeleid in het voorjaar van 2016 te evalueren. 
 
Specifiek Attentiebeleid 
 

1. Verjaardag 
 Kaartje, mailtje, smsje of ‘appje’ 
 
2. Geboorte en adoptie 

Richtlijn: bij gezinsuitbreiding van de vrijwilliger ontvangt deze een attentie voor een maximum bedrag 
van € 25,-- 

 
3. Ziekte 

De vrijwilliger ontvangt bloemen dan wel een attentie bij ziekte voor een maximum bedrag van € 25,--. 
Richtlijn: bij ziekenhuisopname, ongeval of langdurige ziekte. 

 
4. Overlijden 

Richtlijn: de vrijwilliger ontvangt bij overlijden van een gezinslid bloemen of de familie (nabestaanden) 
van de overleden vrijwilliger ontvangt bloemen na zijn/haar overlijden voor een maximum bedrag van € 
25,-- 

 
5. Afscheid 

Richtlijn: langer dan 1 jaar vrijwilligers activiteiten een attentie bij afscheid. Momenteel is dat een 
notitieblok met daarop de tekst ‘Bedankt voor je inzet’. 

 
* De Vrijwilligerscommissie is van mening dat het Attentiebeleid door alle betrokkenen – zijnde bestuur, 

managers en coördinatoren – zelf met enige vrijheid kan worden uitgevoerd, dit met aandacht voor 
financiën en de creativiteit. 

 
Bedankt presentje: jaarlijks uit te voeren door de Vrijwilligerscommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemeen Attentiebeleid 
 
Van toepassing voor alle vrijwilligers en uit te voeren door diverse gremia. 
 
Bijvoorbeeld 
 
1.  Nieuwjaarsreceptie 

De vrijwilligers kunnen de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bezoeken. Zij worden daartoe persoonlijk 
uitgenodigd. Initiatief en begroting bij Bestuur en Financiële commissie. 

 
2. Vrijwilligersfeest 

Speciaal voor de vrijwilligers is er een jaarlijks feest. Een informele bijeenkomst voor alle vrijwilligers die 
actief zijn binnen de vereniging. De vrijwilligers ontvangen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. 
Initiatief en begroting bij Vrijwilligerscommissie. 

 
3. Internationale Vrijwilligersdag 

Op voorstel van de Verenigde Naties vieren veel landen jaarlijks op 7 december de Internationale 
Vrijwilligersdag, een dag waarop vrijwilligers en vrijwilligerswerk in het zonnetje worden gezet. Op of 
rond 7 december, ontvangen de vrijwilligers een persoonlijk (schriftelijk) bedankje en/of een attentie – 
eventueel te combineren met het bedankt presentje. Initiatief en begroting bij Vrijwilligerscommissie. 

 
4. Bijzondere gebeurtenissen 

Door het jaar heen kunnen zich gelegenheden of gebeurtenissen voordoen waarbij gepaste aandacht 
niet misstaat. Zo kan bijvoorbeeld de afsluiting van een geslaagd activiteitenseizoen aanleiding zijn om 
de vrijwilligers op een etentje te trakteren. Initiatief en begroting bij Vrijwilligerscommissie. 

 
P.S.  De koffiekaart voor alle vrijwilligers telt ook mee als Attentiebeleid. 


