Weet wat er speelt rondom werkgeverschap en vrijwilligers
De Nederlandse Tafeltennisbond en Badminton Nederland willen samen een drietal workshops
aanvragen bij de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS). Aan u de vraag in welke onderwerpen u
geïnteresseerd bent? Voor tafeltennis geldt dat de meeste clubs niet te maken hebben met
werkgeverschap. Mogelijk is het wel een stap die u zou willen zetten. Laat u goed informeren.
Workshop 1 | Werkgeverschap
Verenigingen hebben – naast vele vrijwilligers –steeds vaker werknemers in dienst. Tijdens deze
workshop worden belangrijke aspecten rondom het werkgeverschap van combinatiefunctionarissen,
verenigingsmanagers en ander betaald kader behandeld. Verschillende instrumenten voor werkgevers
worden gepresenteerd.
Workshop 2 | Vrijwilligers
Geen sportvereniging kan zonder vrijwilligers. Zij zijn het hart van de vereniging. Daarom is het
belangrijk dat u goed voor hen zorgt. Dat kan in de vorm van heldere afspraken, het verstrekken van
een correcte vergoeding en het zorgen voor een veilige omgeving. In deze workshop hoort u hoe u de
omgang met vrijwilligers goed kunt regelen en waarop u moet letten.
Workshop 3 | Contracten
Steeds meer verenigingen krijgen te maken met betaalde krachten, veelal werknemers. Het is
belangrijk om onderling goede afspraken te maken en die vast te leggen in een contract. Waarop
moet u letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst? Aan welke voorwaarden bent u
gehouden? En wat moet u doen als u de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen?
Workshop 4 | Pensioen
Steeds meer werknemers zien hun baantje bij de sportvereniging niet meer als een bijbaantje. Als
sportvereniging krijgt u daarom vroeg of laat de vraag naar pensioenvoorzieningen. Hoe is dat
eigenlijk in de sport geregeld en hoe kunt u dat voor uw werknemer(s) regelen? En hoort een
pensioenvoorziening bij goed werkgeverschap?
Workshop 5 | Buitenlandse werknemer
Als verenigingen op een hoger niveau gaan sporten, trekken zij steeds vaker buitenlandse sporters of
trainers aan. Maar wat komt er allemaal kijken bij het aantrekken van spelers of trainers van binnen en
buiten de Europese Unie? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor een verblijf in
Nederland? Wie doet welke aanvragen? En welke instanties (IND, UWV) zijn relevant?
Workshop 6 | Veiligheid en Gezondheid
Het zal veel sportverenigingen verbazen, maar doorgaans is de vereniging verplicht een Risico
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De WOS heeft er een ontwikkeld speciaal voor
sportverenigingen. In deze workshop krijgt u uitleg over de regelgeving en krijgt u inzicht in de
oplossingsmogelijkheden die al voor de vereniging ontwikkeld zijn.
Workshop 7 | Betalingen
Een werkgever in de sport heeft te maken met tal van fiscale regels en die zijn niet altijd even
gemakkelijk. Denk aan de vraag of sprake is van een dienstbetrekking met de sporter en aan de
vrijwilligersregeling. Welke onkosten kunt u aan werknemers in de sport vergoeden zonder dat er
belasting moet worden geheven? Hoe werkt de nieuwe werkkostenregeling?
Workshop 8 | Zakelijke relaties met sporters
De laatste tijd groeit het besef dat een sporter de (wereld)top niet of nauwelijks meer op eigen kracht
kan bereiken. De arbeidscondities en -voorwaarden waaronder topsport wordt beoefend, zijn steeds
meer bepalend voor de kans op succes en vormen het thema van deze workshop. Ook krijgt u tal van
tips die bruikbaar zijn als u een contract met sporters wilt aangaan.
Graag horen we van u in welke workshop uw vereniging geïnteresseerd is. Dat mogen er meer dan
een zijn. U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar Ingrid Koppelman
koppelman@nttb.nl. Vergeet niet uw verenigingsnaam te vermelden. Vervolgens doen wij een
aanvraag welke dan gehonoreerd moet worden. Wij houden u op de hoogte.

