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In onderstaand document lees je een voorbeeld van een vrijwilligersprofiel. Dit profiel kun je 

gebruiken voor het zoeken van nieuwe vrijwilligers. Door het opstellen van een vrijwilligersprofiel  

inclusief taak- en functieomschrijving, geef je niet alleen gewicht aan de functie, maar maak je 

ook voor jezelf en de vrijwilliger duidelijk wat er van hem/haar verwacht wordt. Ook in het verdere 

verloop van het traject (werving, selectie, functioneren) kun je teruggrijpen op de eerder 

opgestelde profielen. 

Natuurlijk is het opstellen en publiceren van een vrijwilligersprofiel maar één manier om nieuwe 

vrijwilligers te werven; het persoonlijk benaderen van nieuwe vrijwilligers zal altijd een goede 

manier om vrijwilligers te benaderen blijven. 

Je kunt het voorbeeldprofiel zo aanpassen of uitbreiden zodat het ook voor jouw vereniging van 

toepassing wordt. 
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Vrijwilligersprofiel 

 

Beste lezer, 

 

Fijn dat je interesse hebt in vrijwilligerswerk bij onze vereniging. [Wielervereniging] is een actieve 

vereniging uit [plaats] die al sinds [jaartal] kinderen, volwassenen, beginners en gevorderden een 

plek biedt om [disciplines] uit te oefenen.  

Onze vereniging kenmerkt zich door een prettige sfeer, waar iedereen zich welkom voelt en 

iedereen de mogelijkheid krijgt de wielersport op zijn/haar niveau te beoefenen. Elk lid draagt 

zijn/haar steentje bij aan de club en samen houden we de open, gezellige sfeer die uniek is voor 

onze vereniging in stand.  

 

Ben jij op zoek naar: 

- Een nieuwe uitdaging; 

- Een zinvolle tijdsbesteding in een jeugdige vereniging waarin iedereen gek is van sport; 

- Een mogelijkheid om iets terug te doen voor de vereniging; 

- Een manier waarop je kunt bijdragen aan de prettige sfeer op de vereniging; 

- Een tijdsbesteding waarbij je veel in contact staat met de jeugdleden? 

 

Dan ben jij bij ons op de juiste plek!  We zijn op zoek naar enthousiaste, gedreven en integere 

vrijwilligers die onze vereniging komen versterken. Je kunt op verschillende plekken binnen de 

vereniging een nuttige rol vervullen en zo je bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 

vereniging. We bieden je de kans je sterke punten en talenten maximaal te ontwikkelen, maar 

laten je ook vrij in de invulling van je rol als vrijwilliger en stemmen de tijdsinvestering die dit 

vraagt nauwkeurig met je af.  

 

Ben jij de persoon die we zoeken en kan je niet wachten om je bijdrage te leveren aan onze 

vereniging? Neem dan contact op met [contactpersoon]. [Hij/zij] kan je verder informeren over 

starten met vrijwilligerswerk bij de vereniging. Lees verder om de exacte taak- en 

functieomschrijvingen voor de verschillende vrijwilligersfuncties door te lezen. 
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Taakomschrijving 

 

Als [functie] ben je verantwoordelijk voor; 

- Het coördineren van [..] 

- Het overzichtelijk houden van [..] 

- De communicatie met [..] 

- ... 

De gevraagde tijdsinvestering komt neer op [aantal] uur per [aantal] weken. De precieze invulling 

hiervan stemmen we met je persoonlijk af. 

 

Functie-eisen 

Wil je vrijwilliger bij ons worden, dan verwachten we van je dat je; 

- Minstens [leeftijd] jaar oud bent; 

- In bezit bent van een [type rijbewijs]; 

- In bezit bent van een Verklaring Omtrent Gedrag; 

- ... 


