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Wie komen in aanmerking voor de vergoeding van de
VOG?
Vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) die aan alle onderstaande criteria voldoen, komen in
aanmerking voor vergoeding van hun VOG:
a) Vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de
onkostenvergoeding van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligersfunctie niet meer dan €
1.500,- op jaarbasis bedraagt.
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de VOG hoeft de vrijwilliger geen lid te zijn
van de sportvereniging/sportbond. De vrijwilliger dient wel een vrijwilligersfunctie uit te
oefenen bij de vereniging/ sportbond.
Een vrijwilliger in de sport is iemand die niet 'bij wijze van beroep' arbeid verricht voor een
sportorganisatie. De vergoeding van de VOG is alleen bedoeld voor vrijwilligers in de sport die
maximaal op jaarbasis een onkostenvergoeding ontvangen van € 1.500,- voor de betreffende
vrijwilligersfunctie. Vrijwilligers en professionals die een onkostenvergoeding/salaris ontvangen
hoger dan € 1.500,- per jaar komen niet in aanmerking voor vergoeding van de VOG. Uiteraard
kan de VOG wel aangevraagd worden voor deze doelgroep, alleen dient deze dan zelf bekostigd
te worden.
De vereniging/ sportbond dient zelf te bepalen voor welke type vrijwilligersfuncties een VOG
wenselijk is. Aanbevolen wordt om voor de volgende type vrijwilligers* in ieder geval een VOG
aan te vragen:





Jeugdtrainer
Jeugdcoach
Jeugdbegeleider
Verzorger van een jeugdteam

Daarnaast kan de vereniging/ sportbond ook denken aan een VOG voor de volgende type
vrijwilligers*:










Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Vrijwilliger bij zomerkampen
Vrijwilliger bij trainingskampen
Vaste begeleiders van jeugdselectie
Vaste chauffeur van jeugdselectie
Teammanager van een jeugdteam
Jeugdscheidsrechter
Jeugdcoördinator
Vrijwilligerscoördinator die werkt met minderjarige vrijwilligers
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Bestuurslid van een jeugdbestuur
Bestuurslid Jeugdzaken in hoofdbestuur
Lid van een jeugdcommissie
Lid van jeugd activiteitencommissie

* De functiebenaming van de vrijwilliger kan per tak van sport verschillen.
b) Vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18
jaar).
Alleen vrijwilligers die in de uitoefening van zijn/haar functie werken met minderjarigen, komen
in aanmerking voor vergoeding van de VOG.
c) De vereniging (of sportbond), waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is aangesloten
bij een sportbond die deelneemt aan het vergoeden van de VOG.
De VOG wordt alleen vergoed voor vrijwilligers waar de sportbond, waarbij hun sportvereniging
is aangesloten, participeert in het vergoeden van de VOG. Sportbonden hebben een belangrijke
rol in het declaratieproces van het vergoeden van de VOG. Vrijwilligers van sportverenigingen
waarvan de sportbond niet deelneemt, komen niet in aanmerking voor vergoeding van de VOG.
Klik hier om te zien welke bonden er deelnemen aan het project.
d) Alleen de vereniging (of sportbond), waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, kan de
kosten van de VOG declareren bij NOC*NSF
De vrijwilliger kan zelf niet de kosten van de VOG declareren bij NOC*NSF. Dit gebeurt altijd via
de (bankrekening van de) vereniging, nadat de vrijwilliger zijn/haar VOG heeft overhandigd aan
deze vereniging. De vrijwilliger declareert de gemaakte kosten op zijn/haar beurt weer bij
zijn/haar vereniging (of sportbond, in het geval van een bondsvrijwilliger) volgens de afspraken
die vereniging en vrijwilliger hier samen over hebben gemaakt.
e) De sportvereniging/ sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een
rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk.
Alleen vrijwilligers die vrijwilligerswerk uitvoeren bij sportverenigingen en sportbonden die een
rechtspersoon zijn en een Kamer van Koophandelnummer hebben, komen in aanmerking voor
de vergoeding van de VOG. Tevens mag er geen sprake zijn van winstoogmerk.
f) Alleen VOG’s aangevraagd in 2012, 2013 en 2014 komen in aanmerking voor vergoeding.
VOG’s die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 zijn aangevraagd
komen in aanmerking voor vergoeding. Verenigingen kunnen vooralsnog t/m december 2014
declaraties indienen voor VOG’s die in 2012, 2013 en 2014 zijn aangevraagd. In 2014 zal meer
duidelijk worden over de werkwijze vanaf 2015. Wel is zeker dat de VOG voor vrijwilligers die
voldoen aan de genoemde criteria ook vanaf 2015 gratis zal zijn!

