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Voorwoord 

 
 

Zonder strijd geen overwinning! 
 
 
Algemene Sportvereniging Hellouw is een bijzondere club. Bijzonder, omdat het een 

dorpsclub is waar normen en waarden nog steeds een belangrijke rol innemen, ook al 

gaat het er in de voetbalwereld soms hard aan toe. 

 

Wij zijn een trotse club. Het meest trots zijn wij op onze trouwe leden, waarvan 

sommigen meer dan 70 jaar lid zijn en nog steeds blijven. Maar ook op onze spelers, 

trainers, leiders en vrijwilligers die allen hun mannetje staan, ook in moeilijke tijden. Met 

velen leveren we een grote inspanning, maar we zijn er nog niet. Gezien de 

maatschappelijke veranderingen als vergrijzing,  de harmonisatie van het sportbeleid 

van de gemeente West Betuwe, het steeds meer zorg dragen voor het zelf verwerven 

van financiële middelen, vraagt het van al onze ASH’ers inzet en flexibiliteit. Soms is 

het niet makkelijk om op vrijwillige basis met elkaar samen te werken, maar wij gaan er 

van uit dat iedereen de intentie heeft om ASH een toekomst te blijven bieden en dat 

we allemaal onze schouders eronder blijven zetten. Wij streven ernaar dat sporters en 

publiek in een veilige, gezonde en duurzame omgeving kunnen bewegen. 

 

Op basis van bestaande informatie en gesprekken met leden is dit plan tot stand 

gekomen. Wij hopen onze leden met dit beleidsplan inzicht te geven in waar ASH voor 

staat en wat er van een ieder wordt verwacht.  

 

 

Namens het bestuur van ASH, 

 

Nellie Donker 

Voorzitter  
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1. Inleiding 

 
In dit hoofdstuk volgt een korte typering van Algemene Sportvereniging Hellouw (ASH). 
De navolgende hoofdstukken geven een beschrijving van de missie en visie van de 
club, de doelstellingen die de club nastreeft, hoe verantwoording wordt afgelegd en 
hoe de club communiceert. Daarna volgt een beschrijving van de accommodatie, de 
kleding, het vrijwilligersbeleid, het financieel beleid, de AVG en de 
vertrouwenspersoon. Tot slot is een overlijdensprotocol opgenomen. 
 

1.1 Typering van ASH 

 
ASH is opgericht in 1946 en staat bekend om haar betrokkenheid, strijdlust, 
zelfwerkzaamheid en saamhorigheid. ASH is een gezellige, sociale vereniging, 
gedragen door vrijwilligers. ASH is een familieclub en betaalt geen spelers. De club 
kent leden, voornamelijk afkomstig uit Hellouw en omliggende dorpen. 
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2. Missie, visie en doelstellingen 

 

2.1 Missie 

ASH streeft ernaar de voetbalsport aan te bieden aan de bewoners van Hellouw en 
omstreken, waarbij zowel recreatief als prestatief voetbal centraal staat. Respectvol 
voetbal staat bij ASH hoog in het vaandel. De club volgt de normen en waarden zoals 
door de KNVB (https://www.knvb.nl/, 2018) geschetst.  
 

2.2 Visie en doelstellingen. 

ASH is een belangrijke vereniging in de dorpskern Hellouw. ASH heeft de volgende 
kernwaarden die haar visie vertegenwoordigen: verbinden, plezier, ontwikkeling en 
winnen. ASH streeft naar voetbal op een steeds hoger niveau en zet de verbindende 
kracht van het voetbal in voor een positieve impact op de samenleving. Samenwerking 
met andere (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties leveren een bijdrage 
aan de visie en doelstellingen van de club. 
De volgende doelstellingen geven richting aan alle activiteiten van de vereniging: 

• Voetbal is verbinden. In 2026 speelt ASH (nog steeds) een verbindende rol in 
de dorpskern. We sluiten aan bij de leden en dorpsbewoners; 

• Voetbal is plezier. In 2026 is voetbalplezier onder alle voetballiefhebbers van 
ASH toegenomen; 

• Voetbal is winnen. In 2026 behoort het Hellouwse voetbal tot een 
gerespecteerde klasse; 

• ASH werkt aan inclusie; voetbal is voor alle leden en het publiek en iedereen 
telt mee. In 2026 voelt iedereen zich (nog steeds) welkom bij ASH, zowel 
spelende en niet-spelende leden als publiek. We richten ons de komende jaren 
in het bijzonder op de aanwas en ontwikkeling van de jeugd (jongens en 
meisjes) en op het damesvoetbal; 

• De vereniging staat constructief tegenover samenwerking met andere 
verenigingen en maatschappelijke organisaties binnen het dorp Hellouw en 
naburige dorpen en zet voetbal in om een positieve impact te leveren aan de 
samenleving, zonder haar eigen identiteit te verliezen; 

• ASH levert een bijdrage aan de ambitie van de gemeente om Sportgemeente 
van het jaar te worden in 2025 (Coalitieakkoord West Betuwe 2022 - 2026 | 

Gemeente West Betuwe); 

• ASH werkt mee aan de gemeentelijke doelstelling JOGG (Jongeren op Gezond 
Gewicht). 

 

2.3 Organisatiestructuur  

 
 
      
 

           
 

 
  

Leden ASH 

Technische 
commissie 
senioren 

Dagelijks 
bestuur 

Technische 
commissie 

jeugd 

Sponsor 
commissie 

Klaverjas 
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Activiteiten 
commissie 

https://www.westbetuwe.nl/coalitieakkoord-west-betuwe-2022-2026
https://www.westbetuwe.nl/coalitieakkoord-west-betuwe-2022-2026
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3. Bestuur, verantwoording ALV en commissies 

 
ASH is “van de leden”. De leden hebben het besturen opgedragen aan het bestuur. 
ASH kent statuten en heeft een beleidsplan. De bestuurlijke hiërarchie en de 
onderdelen van de vereniging zijn beschreven. 
 

3.1 Statuten 

De vereniging kent statuten. Deze statuten vormen de basis van de vereniging en zijn 
vastgelegd. De statuten zijn statisch en worden daarom zelden gewijzigd. Per 1 juli 
2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. 
Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt 
voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. Door deze wijzigingen 
worden de statuten van ASH in 2022 – 2023 notarieel aangepast. 
 

3.2 Beleidsplan 

De vereniging kent een beleidsplan. Het beleidsplan is opgesteld door het bestuur voor 
de duur van vier jaren. Advisering en becommentariëring kan gedurende het jaar door 
de leden worden gedaan. Het beleidsplan wordt jaarlijks bijgesteld, zodat tijdig 
ingespeeld kan worden op veranderingen. 
 

3.3 Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering is het “hoogste” besluitorgaan van de vereniging. De 
algemene ledenvergadering vindt jaarlijks plaats in november. 
 

3.4 Bestuur 

De statuten van ASH geven aan dat het bestuur uit minimaal drie personen dient te 
bestaan, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Gezien het aantal taken binnen 
de vereniging heeft het de voorkeur het bestuur uit zeven of acht personen te laten 
bestaan. Een speciale taak binnen het bestuur is de wedstrijdsecretaris senioren/ jeugd 
die verantwoordelijk is voor alles rondom de wedstrijden. In praktijk kan de taak 
senioren en jeugd ook gesplitst zijn. Een bestuursperiode duurt 4 jaar en kan terstond 
worden verlengd. Er is een aftreedrooster (zie statuten). Het bestuur vergadert 
maandelijks en heeft tussentijds overleg indien nodig. Het bestuur werkt met 
functieprofielen (zie bijlage A: Functieprofielen). 
Het bestuur werkt ook met een takenlijst (zie bijlage B: Overzicht taken 
bestuursleden)  en waar mogelijk worden taken zoveel mogelijk gematcht bij de 
kwaliteiten van de bestuursleden. 
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3.5 Technische commissie 

De technische commissie bestaat uit minimaal 3 leden en heeft tot doel te adviseren 
over en uitvoering te geven aan het technische beleid van de vereniging (zowel 
senioren als jeugd). De technische commissie valt onder (een van de leden van) het 
bestuur en heeft de volgende taken: 

• De uitvoering van het technische beleid van de vereniging voor zowel senioren 
als jeugd; 

• Het werven, opleiden en begeleiden van trainers; 

• Het adviseren over het voetbaltechnische beleid; 

• Het samenstellen van de teams en/of spelers. 
In de praktijk is de organisatie en uitvoering gespitst in jeugd en senioren. 
Uitgangspunt bij het technisch beleid is dat er zoveel mogelijk teams worden 
samengesteld, zodat door zoveel mogelijk spelers ook daadwerkelijk gespeeld kan 
worden. Uitwisseling van spelers is dan ook een punt van aandacht bij het samenstellen 
van teams. Hierbij wordt voldaan aan de kernwaarden “voetbal is plezier” en “voetbal 
is winnen”. 
De technische commissie overlegt op eigen initiatief. Er vinden minimaal 4 
overlegmomenten per jaar plaats met bestuur en trainers, bij voorkeur in augustus, 
november, maart en juni. 
Het technisch beleid wordt opgesteld door de technische commissie en wordt jaarlijks 
bijgesteld en besproken met het bestuur en trainers. 
Teamindelingen worden voor het zomerreces gemaakt en door het bestuur, trainers en 
leiders doorgesproken en vervolgens gecommuniceerd aan de spelers (en ouders) en 
aan de KNVB. Bij de indelingen wordt het reglement van de KNVB in acht genomen. 
 

3.6 Sponsorcommissie 

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sponsorbeleid. 
Het sponsorbeleid is beschikbaar via de website van ASH. Een van de bestuursleden 
is lid van de sponsorcommissie. De sponsorcommissie bestaat uit minimaal 3 leden.  
De sponsorcommissie overlegt minimaal 4 keer per jaar. Eens per jaar organiseert de 
sponsorcommissie een sponsoravond, daarnaast organiseert de commissie 
evenementen. 
Sponsoring is noodzakelijk, omdat de contributie van leden alleen niet genoeg is om 
een club draaiende te houden. De eisen die aan een sportvereniging worden gesteld 
veranderen razendsnel en brengen steeds hogere kosten met zich mee: 

• De club moet voldoen aan Arboregels; 

• De keuken moet ingericht zijn volgens de eisen van de Voedsel- en 
Warenautoriteit; 

• Voor de hygiëne in de kleedruimtes en douches gelden strenge voorschriften 
om bijvoorbeeld legionellabesmetting te voorkomen; 

• Kwaliteiten van goed opgeleide trainers zijn nodig om de prestaties en 
activiteiten binnen de club op peil te houden; 

• De club moet voldoen aan milieueisen. 
 

Er zijn twee sponsormogelijkheden: 

• Teamsponsoring, gelden komen ten goede aan een of meerdere teams; 

• Clubsponsoring, gelden komen ten goede aan de vereniging. 
ASH heeft een interactief sponsorpakket en werkt met online marketing.  
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Alle overige zaken rondom sponsoring, zoals bijvoorbeeld sponsoring van teamkleding 
worden via de sponsorcommissie geregeld.  
Sponsoring is noodzakelijk voor de continuïteit van de vereniging en draagt bij aan de 
kernwaarden  “voetbal is verbinding” en dient daardoor het maatschappelijk belang.  
 

3.7 Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van alle 
activiteiten van de vereniging, inclusief de organisatie van jubilea. Een van de 
bestuursleden is lid van de activiteitencommissie. De activiteitencommissie bestaat uit 
minimaal 7 leden. De activiteitencommissie overlegt minimaal 4 keer per jaar. Aan de 
start van het voetbalseizoen maakt de activiteitencommissie een planning van alle 
activiteiten voor het komende jaar. 
 

3.8 Klaverjascommissie 

De klaverjascommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de 
klaverjasavonden. Zij werkt verder zelfstandig. 
 

3.9 De club van 50 

De club van 50 genereert gelden door een speciaal lidmaatschap van 50 euro per jaar. 
Ideeën voor de besteding van de opbrengsten kunnen door de leden van de club van 
50 worden ingediend. Leden van de club van 50 zijn steeds lid voor een jaar. 
 

3.10 Jaarplannen commissies 

Alle commissies stellen een jaarplan op met doelstellingen en bijbehorende financiën 
en evalueren jaarlijks. Jaarplannen worden aan de start van het seizoen voorgelegd 
aan het bestuur. 
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4. Communicatie 

 

4.1 Interne communicatie 

ASH beschikt over een website en maakt gebruik van social media. Een van de 
(bestuurs)leden heeft communicatie (het plaatsen van) in zijn pakket. 
Beleidsplan en technisch beleid verschijnen op de website, zodat het voor de leden helder 
is, waar de vereniging zich mee bezig houdt en er actief werving van vrijwilligers plaats 
vindt. Jeugdtrainers werken met Vton, het platform met voetbaloefenstof en een 
doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot en met 19 jaar. 
 

4.2 Extern communicatie 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente West Betuwe. Deze overleggen 
hebben betrekking op subsidiering, contractafspraken, veld- en milieukeuringen, 
onderhoud en het versterken van de sociale verbinding in het dorp. Dit jaar (2022)  is, n.a.v. 
de harmonisatie van het sportbeleid in gemeente West Betuwe, een nieuw contract 
afgesloten. De komende jaren werkt men aan een sportoverstijgend overleg met alle 
verenigingen en maatschappelijke organisaties. .  
Mogelijkheden buiten Hellouw worden verkend om verbinding te maken met sport, jeugd, 
gezondheid en onderwijs. Daarnaast is het bestuur actief bij KNVB-bijeenkomsten om 
goed aan te sluiten bij de ontwikkelingen die op voetbalgebied spelen. 
Er vindt overleg plaats met sponsoren (zie ook sponsorcommissie). 
Regelmatig verschijnt er ASH-nieuws op de website en in lokale nieuwsbladen (soms) op 
initiatief van verslaggevers. 
 

4.3 Clubsfeer & Cultuur 

De vereniging organiseert allerlei clubactiviteiten om de clubbinding en –cultuur te 
behouden en te versterken: FIFA-avond, voetbal 2-daage, pub quiz, darten, klaverjassen, 
nieuwjaarsreceptie, slotdag, jubilarissenbijeenkomst, NL Doet, bezoeken wedstrijd 
eredivisie, discozwemmen, tentenkamp, etc.  
De komende jaren organiseert de club clinics voor leerlingen van de basisschool in Hellouw 
(naast schoolsportdagen, Koningsdag en schoolvoetbal). Dit alles om binding in het dorp 
te behouden en aanwas te genereren. Vanuit de Werkgroep Kernagenda Hellouw wordt 
gewerkt aan het creëren van een dorpsplein, waarbij ASH een deel van haar terrein 
beschikbaar stelt. Dit dorpsplein is gericht op het creëren van nog meer sociale verbinding 
in het dorp. Op deze manier werken we vanuit ASH aan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die de vereniging heeft. 
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5. Accommodatie 

 

5.1 Kantine 

De kantine vormt het hart van de club. Het is de ontmoetingsruimte voor de leden en het 
publiek en draagt daardoor bij aan de kernwaarde binding. Daarnaast vinden er activiteiten 
plaats zoals bijvoorbeeld: “op de koffie”, klaverjasavonden, Koningsdag, Loop voor Hoop, 
schoolvoetbal, en natuurlijk allerlei activiteiten van de club zelf. Ook activiteiten vanuit 
Welzijn West Betuwe vinden in de kantine en op het veld plaats. De kantine is in eigen 
beheer en wordt door vrijwilligers gerund. Inkoop is in handen van een van de vrijwilligers. 
De omzet geeft de club meer financiële ruimte en waarborgt daardoor de continuïteit van 
de club.  
 
In 2023 heeft ASH een duurzame kantine; bekers, messen, vorken, lepels, roerstaafjes, 
etc.; allemaal van afbreekbaar materiaal. 
 
De bardiensten doordeweeks worden in door vaste vrijwilligers ingevuld net als in 
voorgaande jaren. De openingstijden zijn op: 

• Donderdag 18.00 – 23.00 uur; 

• Vrijdagavond wordt door de klaverjascommissie geregeld; 

• Op zaterdag is er een aangepast schema voor de bardiensten met meerdere 
vrijwilligers. De openingstijden zijn afhankelijk van de speeltijden van de teams. 

De kantinediensten worden door de vrijwilligers zelf ingedeeld. De vrijwilligers zijn in het 
bezit van een IVA verklaring (https://www.nocnsf.nl/, 2022) en verklaring Sociale Hygiëne 
(https://www.svh.nl, 2022). 

 

5.2 Clubgebouw en velden 

Het clubgebouw is tussen 2016 en 2019 compleet door vrijwilligers gerenoveerd. Ook heeft 
nieuwbouw plaatsgevonden. Met de vernieuwingen heeft ASH het clubgebouw ook direct 
verduurzaamd met onder meer; isolatie van vloer, muren en dak, automatische verlichting, 
zonnepanelen en een warmtepomp. Het clubgebouw bevat een kantine, 6 kleedkamers, 
een bestuurskamer, een verzorgingsruimte, een ruimte voor de scheidsrechter en een 
materialenruimte. Vrijwilligers houden het clubgebouw schoon. Wel wordt van de 
gebruikers van het clubgebouw en dan vooral van de spelers verwacht dat alle ruimtes 
schoon worden achtergelaten op trainingsavonden en wedstrijddagen.  
De bestuursleden regelen de opening van het clubgebouw en verstrekken 
wedstrijdinformatie op zaterdagen (wedstrijddagen). Er is een roulatieschema beschikbaar 
voor de bestuursleden. 
ASH heeft twee voetbalvelden. Het onderhoud en beheer behoort bij de club. Vanuit de 
gemeente is het hoofdveld dit jaar (2022) volledig gerenoveerd via de Dutch Method, 
inclusief vervanging drainage en nieuwe doelen. 
De club heeft een ondergrondse sproeiinstallatie aangeschaft die tegelijkertijd is 
aangelegd. Het trainingsveld is in 2022 voorzien van LED-verlichting.  
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6. Kleding en spelmaterialen 

 
ASH kent clubkleding in de kleuren blauw wit. De spelers van de jeugd en senioren 
kopen zelf kleding en dragen deze kleding tijdens wedstrijden. In geval van sponsoring 
wordt kleding vergoed door de sponsor. De spelers dragen de (gesponsorde) kleding 
ook voor en na de wedstrijd. 
De jeugd draagt zelf zorg voor het wassen van de kleding. Vrijwilligers dragen zorg 
voor het wassen van de kleding van de senioren. Trainers kunnen voorstellen voor de 
aankoop van kleding en spelmaterialen indienen bij het bestuur. Het bestuur bekijkt de 
financiële ruimte en geeft, indien haalbaar, toestemming voor de aankopen. Een van 
de bestuursleden is samen met een van de spelers verantwoordelijk voor de 
bestellingen.  
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7. Vrijwilligers 

 
ASH kent vrijwilligers die allerlei zaken oppakken, zoals schoonmaak, kantinediensten, 
kleding wassen, gras maaien, onkruid bestrijden, verenigingsconsul, het verzorgen van 
wedstrijden, het regelen van een scheidsrechter, grensrechter, verzorger, trainer, 
leider, etc. De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk. De ene vrijwilliger besteedt meer 
tijd aan ASH dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs 
gesteld. Vooral niet-spelende leden pakken het vrijwilligerswerk op. Door het 
maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en dat ASH geen 
betaalde krachten (personeel) wil aanstellen is het nodig om te sturen op meer inzet 
van vrijwilligers. Sturing op de inzet van jeugdleden voor allerlei eenvoudige 
werkzaamheden is van belang. Op deze manier ontstaat er meer binding met de club 
en zien de jongeren dat het verenigingsleven uit meer bestaat dan alleen voetballen. 
 

7.1 Uitgangspunten vrijwilligerswerk 

• Vrijwillig betekent niet vrijblijvend; 

• Het nut van het vrijwilligerswerk moet helder zijn; 

• ASH kan op alle leden een beroep doen voor vrijwilligerswerk; 

• Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij zich houdt aan de algemene regels 
van de club (denk aan normen en waarden, maar ook sluitingstijden, het 
behalen van benodigde diploma’s, etc.). 

 

7.2 Vergoedingen 

Een aantal taken kent een vrijwilligersvergoeding. De club probeert dit zoveel mogelijk 
te beperken om de continuïteit te waarborgen en binding te behouden. 
 

7.3 De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon uit het verleden geen bezwaar 
oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een 
sportvereniging (https://www.justis.nl, 2022). ASH neemt de veiligheid van leden zeer 
serieus en vraagt dan ook om een VOG daar waar dat nodig is. 
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8. Financieel beleid 

 
ASH streeft een financieel beleid na dat erop gericht is de continuïteit en stabiliteit van 
de vereniging te waarborgen. 
Het eigen vermogen dient te allen tijde positief te zijn. De kasstroom eveneens. 
De inkomsten van de vereniging zijn hoofdzakelijk afkomstig van vier bronnen: 

• Sponsoring; 

• Kantine; 

• Contributies; 

• Subsidies. 
Het genereren van inkomsten zal ook in de toekomst van belang zijn om de benodigde 
investeringen te kunnen doen. Op dit moment zijn veel voorzieningen gereed, zoals een 
vernieuwd en verduurzaamd clubgebouw, LED-verlichting, vernieuwd terras, groot 
onderhoud hoofdveld, een ondergrondse sproeiinstallatie, een kooimaaier en de bouw 
van een schuur.  
Ieder jaar wordt een begroting gemaakt en een financieel jaarverslag. 
Jaarlijks vindt een kascontrole plaats door de penningmeester en twee leden van de 
club. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de financiën van de club toegelicht 
en nieuwe leden voorgedragen voor de kascontrole van het volgende jaar. 
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9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl, 2018) van toepassing. Ook ASH heeft te maken 

met het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder volgt een beschrijving van hoe wij als 

vereniging omgaan met de persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en fans.  

Door de AVG heeft een lid van ASH het recht op inzage en het recht op correctie en 

verwijdering van persoonlijke gegevens. Jaarlijks werkt ASH haar AVG bij en ontvangt dan 

een verklaring van de Stichting AVG voor Verenigingen. Deze verklaring betekent dat ASH 

het AVG-programma heeft doorlopen en dat hiermee de inspanningen zijn verricht zoals die 

voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

ASH documenteert de volgende gegevens van leden: 

Welke informatie? Waarom? Hoe?  Toegankelijk voor? 

Gegevens bestuursleden Inschrijving bij Kamer van 

Koophandel 

Digitaal Bestuursleden en Kamer 

van Koophandel 

Aanmeldingsformulier/ 

Machtigingsformulier 

lidmaatschap ASH 

NAW-gegevens, leeftijd, 

emailadres en 

telefoonnummer voor 

registratie lidmaatschap en 

communicatie met lid. 

Hardcopy Bestuursleden 

Ledenadministratie Voor het beheer van de 

ledenadministratie van de 

club, communicatie en de 

jaarlijkse contributie.  

Digitaal Bestuursleden 

Ledenadministratie  De ledenadministratie is 

nodig voor het aanvragen van 

subsidiegelden bij de 

gemeente. 

Digitaal Bestuursleden en 

gemeentefunctionaris 

Ledenadministratie KNVB/ Sportlink. Elk lid van 

de KNVB kan zelf zijn eigen 

zichtbaarheidsniveau 

aanpassen via de Voetbal.nl 

app of website. Dit 

zichtbaarheidsniveau is dan 

direct, binnen alle producten 

van Sportlink, van toepassing 

(Club-pakketten met app, web 

en tv).  

Digitaal Bestuursleden en KNVB 

Gegevens vrijwilligers en 

leden met functie 

VOG; de verklaring waaruit 
blijkt dat het gedrag van 
vrijwilligers of leden met een 
functie in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het 
vervullen van een specifieke 
taak of functie in de 
samenleving, in dit geval voor 
ASH. Referenties kunnen 
door het bestuur worden 
opgevraagd. Daarnaast is er 
toezicht op vrijwilligers.  

Digitaal Bestuursleden en Justis, 

onderdeel van het 

Ministerie van Justitie en 

Veiligheid 
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Persoonlijke gegevens spelers Trainers/ leiders en 

verzorgers dienen contact te 

onderhouden met hun teams 

over wedstrijden, trainingen 

en overige zaken die van 

belang zijn voor de normen 

en waarden van de club.  

Via telefoon, email en 

Whatsapp 

Bestuursleden, trainers, 

leiders  en verzorgers 

(aangewezen door 

bestuur) 

Persoonlijke gegevens 

trainers/ leiders/ verzorgers 

Zie gegevens aanmelding. 

Noodzakelijk voor onderlinge 

afstemming trainers, leiders, 

verzorgers en bestuur 

Via telefoon, email en 

Whatsapp 

Bestuursleden, trainers, 

leiders en verzorgers 

(aangewezen door 

bestuur) 

Gegevens vrijwilligers Zie gegevens aanmelding. 

Noodzakelijk voor onderlinge 

afstemming, zoals 

kantinebeheer, veldbeheer, 

onderhoudswerkzaamheden 

en schoonmaak 

Via telefoon, email en 

Whatsapp 

Bestuursleden, vrijwilligers 

(per taak) 

Persoonlijke gegevens 

medewerkers kantine 

(bardiensten) 

Gegevens opgenomen op 

certificaat Instructie 

Verantwoord Alcohol 

schenken (IVA) worden 

bewaard voor naleving 

regelgeving kantine en 

eventuele controle door 

gemeente 

Hardcopy Bestuursleden en 

kantinemedewerker 

Persoonlijke gegevens 

medewerkers kantine 

Gegevens opgenomen op 

diploma Sociale Hygiëne van 

de Stichting 

Vakbekwaamheid Horeca 

(AVH) worden bewaard voor 

naleving regelgeving kantine 

en eventuele controle door 

gemeente. 

Hardcopy Bestuursleden en 

kantinemedewerker 

 

Een lid van ASH heeft te allen tijde toegang tot de eigen persoonlijke gegevens. Deze 

gegevens kunnen worden opgevraagd bij bestuursleden en indien nodig worden gewijzigd of 

verwijderd. Indien een lid het lidmaatschap opzegt worden alle gegevens verwijderd uit de 

systemen waarmee ASH werkt. 

ASH gaat er vanuit dat de gegevens die door leden, maar ook door vrijwilligers en fans 

beschikbaar worden gesteld, inclusief mogelijke teamfoto’s, foto’s van pupillen en foto’s die 

zijn genomen tijdens wedstrijden, trainingen, activiteiten van de club of op het terrein van de 

club, gebruikt mogen worden voor onze website, facebookpagina, twitteraccount, Instagram, 

nieuwverslagen in (dag)bladen, etc. 
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10. Vertrouwenspersonen 

Binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij 
(dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF 
vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Binnen de KNVB werken 
opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen, die te maken krijgen met seksuele 
intimidatie binnen de vereniging, terecht kunnen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend 
oor en zoekt samen naar oplossingen. Deze vertrouwenspersonen verzorgen de eerste 
opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke 
vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. 
Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt 
op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen onze vertrouwenscontactpersonen door 
naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een 
luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk 
behandeld.  
 
Leden van ASH kunnen ook gebruik maken van de vertrouwenspersonen van 
Huisartsenpraktijk Haaften. De praktijk heeft zowel mannelijke als vrouwelijke artsen in dienst 
die beschikbaar zijn indien nodig. De huisartsenpraktijk Haaften is gevestigd op:  
 
Schoolstraat 1A 
4175 EJ Haaften 
Telefoonnummer: 0418 – 59 12 50 
Website: https://haaften.huisarts-plus.nl/ 
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11. Overlijdensprotocol 

ASH kent (ere)leden, bestuursleden en vrijwilligers. We ontkomen er niet aan dat door 
overlijden deze personen ons kunnen komen te ontvallen. Het is wenselijk om aan te 
geven hoe wij hier mee omgaan en wat er van een ieder verwacht wordt. 

• Bij het overlijden van een lid zullen minimaal twee bestuursleden de condoleance 
of uitvaart bijwonen; 

• Bij het overlijden van een lid zal de secretaris een condoleancekaart namens de 
leden en het bestuur naar de familie sturen; 

• Bij overlijden van een spelend lid of begeleider zal een advertentie geplaatst 
worden en bij de eerstkomende thuiswedstrijd een minuut stilte gehouden worden. 
Deze wedstrijd zal gespeeld worden met een rouwband; 

• In alle gevallen zal de wens van de nabestaanden worden gerespecteerd; 

• Te allen tijde zal het Draaiboek Sterfgevallen van de KNVB geraadpleegd worden.  
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12. Bronvermelding 

• Coalitieakkoord West Betuwe 2022 - 2026 | Gemeente West Betuwe 

• https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. (2022, augustus 1). Retrieved from 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-
privacywetgeving/algemene-informatie-avg 

• https://www.justis.nl. (2022, augustus 1). Retrieved from 
https://www.justis.nl/producten/vog/ 

• https://www.knvb.nl/. (2022, augustus 1). Retrieved from https://www.knvb.nl/over-
ons/over-de-knvb/missie-en-visie/beleidsplan 

• https://www.nocnsf.nl/. (2022, augustus 1). Retrieved from https://www.nocnsf.nl/iva 

• https://www.svh.nl. (2022, augustus 1). Retrieved from https://www.svh.nl/Sociale-
Hygiene/ 
 
 
 

  

https://www.westbetuwe.nl/coalitieakkoord-west-betuwe-2022-2026
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Bijlage A: Functieprofielen bestuur 

Functieprofiel voorzitter: 
Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.  
Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële 
instanties.  
De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.  
Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.  
Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.  
Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.  
Laat zich periodiek informeren door de commissies.  
Officieel woordvoerder van de vereniging.  
Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.  
Bezoeken KNVB vergaderingen.  
In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij 
verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.  
In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het 
verenigingsnieuws.  
 
Functieprofiel secretaris: 
Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost 
naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.  
Behandelen van ingekomen stukken.  
De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.  
Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en 
periodieke bestuursvergaderingen.  
Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.  
Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals 
hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.  
Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.  
Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere 
bepalingen.  
Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk 
overheidsinstanties). 
 
Functieprofiel penningmeester 
Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.  
Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging.  
De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.  
Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de 
vereniging.  
Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen 
voor het komende verenigingsjaar.  
De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie 
verstrekken.  
Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, 
alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden.  
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Bijlage B: Overzicht taken bestuursleden  

Taken  Voor alle taken 1ste aanspreekpunt + back up 

 
  

Vergaderen 1 x per maand en incidenteel tussentijds - allen aanwezig 

  Agenda maken en notuleren vergaderingen + verspreiden 

KNVB Ontwikkelingen vanuit KNVB beheren + aanwezigheid bijeenkomsten 

Gemeente Ontwikkelingen vanuit gemeente beheren + aanwezigheid bijeenkomsten 

vv's West Betuwe Ontwikkelingen vanuit vv's beheren + aanwezigheid bijeenkomsten 

Seniorenteams Contactpersoon trainers/staf/verzorgers/spelers 

  2 x per jaar evaluatiegesprek trainers/staf/verzorger 

  Indeling teams 

  Vacatures plaatsen + gesprekken 

Jeugdteams Contactpersoon trainers/spelers/ouders 

  2 x per jaar evaluatiegesprek trainers  

  Indeling teams 

  Vacatures plaatsen + gesprekken 

Wedstrijden Aanmelden teams KNVB 

  Indeling wedstrijdtijden 

  Indeling velden 

  Indeling kleedkamers 

  Regelen scheidsrechters 

Beleidszaken Aanpassen statuten 

  AVG verklaringen - stappenplan nalopen/check praktijk/ 3-maandelijks verlengen 

  Contactpersoon KvK: inschrijvingen, wijzigingen en uitschrijvingen 

  Beleidsplan aanpassen 

Overeenkomsten en 

contracten 

Juridische check door verantwoordelijk bestuurslid (bijv. arbeidsovereenkomst door 

penningmeester; huurovereenkomst door bestuurslid veld en/of accommodatie etc.) 

Ledenadministratie In- en uitschrijven nieuwe leden (sportlink)  

  mutaties in ledenbestand (aanmelden/afmelden) 

  Run contributie  (jaar/halfjaar en kwartaalincasso’s uitvoeren/ internetbankieren 

verzenden iov penningmeesters) 

  Check betalingen en aanmanen 

Subsidieaanvragen NL Doet + coördineren van de uitvoering 

  Vervoornstichting + verantwoording aanvraag 
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  RABO Clubsupport 

  Leefbaarheidsbudget 

  Waaljutten + coördineren van de uitvoering 

  Omgevingssubsidie 

  RVO subsidies 

  Overig (allen zoeken naar mogelijkheden) 

Materialen teams Beheer materialen 

  Bestellingen materialen 

Veldonderhoud Onderhoud regelen: bemesting/bezanding/sproeien/belijning etc. 

  Contactpersoon ODR milieucontrole 

  Contactpersoon machines: grasmaaier/trekker/kalkmachine etc. 

  KIWA keuring velden 

  contactpersoon inspectie om het veld 

  Elektra  

Verzekeringen Jaargesprek met Satter + polis beheer 

  Aanpassingen bij vernieuwing/veranderingen doorgeven 

  Eventuele schade afwikkelen aan eigendommen (met verzekering, expert en 

uitvoerder van het herstel) 

  Eventuele schade aan derden (met verzekering en opvolging met benadeelde partij) 

Brandblussers Contactpersoon keuring 

Onderhoud clubgebouw binnen Douches/warmtepomp/verlichting/tafels/stoelen/inventaris keuken/kassa/koelcel etc. 

Onderhoud rondom clubgebouw  Bestrating/verlichting/fietsrekken etc. 

Kantine Bestellingen 

  Contactpersoon kantinedames + 2 x evaluatiegesprek 

  Contactpersoon schoonmaakdames + 2 x evaluatiegesprek 

  Tellen kas wekelijks + wisselgeld regelen (muntrolletjes) 

  Vergoedingen schoonmaak- en kantinedames regelen 

  Storting: voormelding maken en afstorten 

  Inkoop/verkoop verhouding 

  Contactpersoon donderdagavondploeg + beheer schema donderdagavond 

  Maandelijks berekenen en uitkeren vergoedingen kantinediensten doordeweeks 

  Check pakbonnen levering inkoop en factuur 

  Maandelijkse controle op openstaande posten bar en aanmanen wanbetalers 

  Prijzen aanpassen in kassa 



23 
 

Financiën Begroting maken 

  Wekelijks betalingen à controleren inkoopfacturen of doorsturen per mail naar 

besteller + vastleggen van facturen 

  Jaarlijkse kascontrole voor ALV in november en jaarrapport met begroting opmaken 

  Jaarlijks voor 1 april financieel jaarverslag indienen bij KNVB 

  Controle inkoop – verkoop kantine 

  Maandelijks loonadministratie; loonstrook verzenden/betalen loonheffing/jaaropgaaf 

  Jaarlijks doorgeven aan loonbureau; werkhervattingskas premie 

  Maandelijks doorgeven vergoedingen (verzorger en belijners) 

  Energiebeheer (NUON-app); voorschotbedrag en afrekening elektra en gas 

  Abonnementen-contracten beheer (KPN, Ridder & Hertog) 

  Facturatie sponsoren incl. bijhouden betalingsachterstanden i.s.m. sponsoring 

  Subsidieaanvragen Bosa bij investeringen en coronasubsidies 

  Openstaande betalingen kantine innen (1x per jaar) 

  Administratie bijhouden van inkomende en uitgaande geldstromen in 

administratiepakket Sportlink 

  Jaarrekening voorgaande seizoen samenstellen, verantwoording aan leden 

gedurende ALV in september 

  Pinnen contant geld voor pot van Mari (ca vijf keer per jaar) 

  Beheren E-herkenning (inlog overheidsinstanties) 

Sponsoring Onderhoud contacten huidige sponsoren 

  Werven nieuwe sponsoren 

  Facturatie sponsoren i.s.m. penningmeester 

  Controleren debiteurenbetalingen (sponsoring) 

  Regelen sponsorborden (borden + belettering) 

  Aansturen plaatsing borden afgesproken plaats 

  Check sponsoren op website 

  Uitbreiding sponsorcommissie - clubje organiseren 

Club van 50 Uitbreiden club van 50 

  Belettering bord regelen 

  Facturatie  club van 50 + check betaling + aanmanen 

Kleding Contactpersoon Stehmann en intern voor spelers en ouders 

  Bestellingen plaatsen/online hulp bieden  

  Controle levering en factuur 

Bestuurskamerdiensten Jaarschema maken 
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  Op zaterdag roulerend bestuurskamerdienst 

Infobox Dagelijks bijhouden en uitzetten op op juiste plek + ontvangstbevestiging sturen 

Activiteitencommissie Contactpersoon commissieleden  

  Aanvullen met leden 

  Jaarschema maken met activiteiten 

  Financiën (begroting + afhandeling facturen i.o.m. penningmeesters) 

Organisatie lotenverkoop Vergunningaanvraag/loten drukken/ verkopers aansturen  

  Prijzen inkopen of bij sponsoren ophalen (volgens sponsorafspraak) 

ICT Technisch beheer website (bijv. aanmaken teams) 

  Netwerkbeheer + glasvezel 

  Werken in Cloud (keuze nog maken - wellicht Drive) 

  Laptop/wifi/cartridges/papier etc. 

Klaverjascommissie Contactpersoon (zij regelen verder alles zelf) 

Jubilarissen huldigen Uitnodigingen/persoonlijke tekst/cadeaus regelen/organisatie moment 

Bedankjes vrijwilligers Organisatie/persoonlijke tekst/cadeaus regelen/organisatie moment 

Bijzondere zaken Ziekenbezoek/condoleances/begrafenissen 

 


