
Functieboek vrijwilligers VV ASPEREN

Organisatie vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk is binnen onze vereniging op de volgende wijze georganiseerd;

Bestuur
Het bestuur van VV Asperen bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het verenigingsbeleid en het
dagelijks reilen en zeilen van de vereniging. De leden van het dagelijks bestuur zijn
portefeuillehouder m.b.t. de verschillende commissies en (vrijwillige) functionarissen binnen de
vereniging.

Commissies
De uitvoering van veel vrijwilligerswerkzaamheden zullen plaatsvinden door of onder de
verantwoordelijkheid van verschillende commissies. Commissies zorgen voor een spreiding van
werkzaamheden. Daardoor is de vereniging minder afhankelijk van een beperkte groep personen en
is daardoor minder kwetsbaar.

Een commissie wordt door het bestuur benoemd en krijgt de verantwoordelijkheid over een
beleidsgebied toegewezen. Het bestuur kan ook commissies instellen met een tijdelijk doel b.v.
bouwcommissie of jubileumcommissie.

Elke commissie heeft een direct lijntje met het bestuur. Het kan zijn dat er een bestuurslid zitting
heeft in een commissie, maar dat hoeft niet persé. Voor de commissie is duidelijk welk bestuurslid
hun eerste aanspreekpunt is.

Vrijwilligers
In en voor elke commissie zijn vrijwilligers actief. Vrijwilligers zetten zich onder verantwoordelijkheid
van een commissie in voor de vereniging.

Naast de vrijwilligers in een commissie, zijn er ook nog vrijwilligers voor specifieke functies. Denk hier
aan gastheer, scheidsrechters, trainers/leiders etc.



Vrijwilligerstaken:

Hieronder staan de verschillende vrijwilligerstaken beschreven:

Elftalbegeleiding – Trainer
• Bewaakt de waarden en normen;
• Verzorgen van trainingen van het team op vastgestelde trainingsdagen;
• Voorbereiden van oefenstof voor trainingsdagen;
• Indien mogelijk, coachen en begeleiden van het team op wedstrijddagen. Indien dit niet
mogelijk is overdracht van de stof en aandachtspunten richting teamleider;
• Werkt mee aan de opstelling maken;
• Contact onderhouden met de technische commissie jeugd- of senioren.

Elftalbegeleiding – Leider
• Bewaakt de waarden en normen;
• Zorgt voor goede teamsfeer;
• Houdt bij wie wel en niet kan voetballen en zorgt voor aanvulling bij een tekort;
• Werkt mee aan opstellingen maken en geeft invalbeurten aan;
• Rondom en tijdens wedstrijden coachen en begeleiden team;
• Vult wedstrijdformulier in
• Vertegenwoordigd de vereniging richting bezoekende teams;
• Verzorgt gang van zaken rond het programma, uitreizen (o.a. vervoer ouders) e.d.;
• Verzorgt ballen, waterzak, reserveshirts e.d.;
• Zorgt voor schoon achterlaten kleedkamer;
• Zorgt voor tijdige informatieverstrekking richting teamleden bij wijziging of afgelasting van
het programma;

Scheidsrechter
Het vervullen van de rol van scheidsrechter bij (jeugd)wedstrijden van VV Asperen.
Scheidsrechters worden binnen de vereniging apart geïnstrueerd en opgeleid (Cursus via de KNVB)
om deze taak goed te kunnen vervullen.

Taken:
• Bewaakt de waarden en normen;
• Het fluiten/leiden van wedstrijden en toernooien;
• Tijd bijhouden, doelsaldo en overtredingen noteren;
• Controleren speelveld en doelen;
• Ballen en grensrechtervlaggen meenemen en inleveren;
• Reglement KNVB toepassen;
• Eindstand en overtredingen doorgeven aan wedstrijdsecretariaat;
• Aftekenen van het wedstrijdformulier.



Gastheer (zaterdag)
• Het sleutelbeheer van de kleedkamers;
• Het ontvangen van de vertegenwoordigers van de diverse bezoekende teams;
• Het ontvangen van de scheidsrechters;
• Het optreden namens de vereniging als een goed gastvrouw/gastheer;
• Het erop toezien dat het programma goed verloopt en eventueel tijdig actie ondernemen
wanneer dit mis dreigt te lopen.
• Het registreren van de uitslagen en het erop toezien dat de wedstrijdformulieren juist en
volledig worden ingevuld en ondertekend.
• Het bestuur informeren wanneer er zich onregelmatigheden hebben voorgedaan
• Indien van toepassing overdracht naar vervolgdienst;
• Het afsluiten van de kleedkamers na afloop van de wedstrijden;
• Het erop toezien dat de velden na afloop van de wedstrijden netjes worden achtergelaten.
Dit betekent dat de netten van alle velden omhoog dienen te worden gebracht en dat de
hoekvlaggen verwijderd en opgeborgen zijn.

Onderhoudscommissie
Opruimen en onderhoud aan accommodatie binnen;
• herstel, reparatiewerkzaamheden,
• onderhoud (sport) materiaal
• schoonmaak en onderhoud kleedkamers en overige ruimten,
• schilderwerk en overige herstelwerkzaamheden binnen.
• Beheer en onderhoud van het sportcomplex
• Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden.

Technische commissie jeugd
Doelstelling:
De technische commissie jeugd heeft het doel om de gehele junior en pupillen afdeling te beheren
en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te
behartigen:
Kerntaak:
• Geeft sturing en uitvoering aan het technisch jeugdplan van de vereniging.
• Contacten met en coördinatie jeugdtrainers;
• Contacten met en coördinatie jeugdleiders;
• De opzet van tijden van trainingen in samenspraak met de wedstrijdsecretaris;
• Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding;
• Contact met technische commissie senioren
• Contact met spelers en ouders van spelers.

Technische commissie senioren (waaronder dames)
Doelstelling:
De technische commissie senioren heeft het doel om de gehele seniorenafdeling te beheren en
alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te
behartigen:
Kerntaak:
• Geeft sturing en uitvoering aan het voetbaltechnische beleidsplan van de vereniging.
• Contacten met en coördinatie seniorentrainers;
• Contacten met en coördinatie seniorenleiders;
• De opzet van tijden van trainingen in samenspraak met de wedstrijdsecretaris;
• Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding;



• Contact met technische commissie jeugd;
• Contact met spelers.

Kledingcommissie
Doelstelling
Zorgdragen voor clubkleding voor senioren, junioren en pupillen teams
Kerntaak:
• Contactpersoon kleding voor leiders van de voetbalteams
• Begin van het seizoen kleding uitgeven en inhoud van de teamtassen registeren
• Einde van seizoen kleding innemen, controleren en bijbestellen
• Gedurende het seizoen waar nodig kleding bijbestellen
• Meedenken in kledingbeleid
• Faciliteren nieuwe kleding passen, bestellen, ophalen, uitgeven
• Bijhouden administratie persoonlijke clubkleding
• Verantwoording afleggen aan betreffend bestuurslid

Sponsorcommissie
Doelstelling
Het werven van sponsors die een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar stellen t.b.v. de
vereniging op basis van een sponsorcontract
Kerntaak:
• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.
• Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als: -
Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); - Reclameborden; - Wedstrijdballen; -
Advertenties.
• Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.
• Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.
• Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren.

Activiteitencommissie
Doelstellingen
Organisatie van activiteiten en financiële acties voor de leden met als doel de leden op andere
wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging
te bevorderen en financiële middelen te verwerven.
Kerntaak:
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en het op tijd informeren van
de leden betreffende onderstaande activiteiten/acties.


