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Inleiding 
 
 
De voetbalvereniging Blauw Geel ’55 heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Voetbalvereniging Blauw Geel ‘55 wil dit doen door een 
klimaat te scheppen waarin prestatie, recreatie en saamhorigheid samenkomen, gebaseerd op een 
goede organisatie en een gezonde financiële basis. De vereniging is zich bewust van haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt iedereen in staat lid te worden.  
 
Voetbalvereniging Blauw Geel ’55 is een zaterdagvereniging. Zondagse (voetbal)activiteiten zullen 
door de vereniging in de regel niet worden georganiseerd.  
 
Eerder genoemde uitgangspunten vormen de basis voor de individuele verplichting van ieder lid 
om zijn of haar rol binnen de vereniging naar behoren te vervullen.  
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1 Algemeen 
 
 
 
1.01 De Statuten 
 
De Statuten van Voetbalvereniging Blauw Geel ’55 zijn goedgekeurd door de KNVB en voor het 
laatst gewijzigd en vastgesteld d.d. 24 april 2009.  
 
De Statuten vormen de basis van onze vereniging en zijn daardoor tevens het fundamentele 
uitgangspunt van onze organisatie. 
 
 
1.02 Visie en beleid 
 
Wie wij zijn, wat wij willen en hoe wij dat denken te bereiken als vereniging is in algemene 
bewoordingen vastgelegd in de Visie- en Beleidsnotitie. Onderstaand is deze tekst integraal 
vermeld. 
 
 
Voetbalvereniging Blauw Geel ’55 zal zich als zaterdagvereniging, nu en in 
de toekomst, inspannen om op een maatschappelijk verantwoorde wijze de 
voetbalsport in al haar verschijningsvormen mogelijk te maken. De 
recreatieve sporter zal de mogelijkheid geboden worden om zoveel mogelijk 
plezier aan de voetbalsport te beleven. De prestatiegerichte sporter zal 
zoveel mogelijk faciliteiten geboden worden om zich te kunnen ontwikkelen. 
Recreatie en prestatie in een vriendschappelijke sfeer, waarbij sportiviteit en 
saamhorigheid de bindende factoren zijn. De mogelijkheid voor ouders, 
supporters, tegenstanders, begeleiders en belangstellenden om met plezier 
bij onze vereniging aanwezig te zijn, bieden wij als een vanzelfsprekendheid. 
Een duidelijke, voor een ieder herkenbare organisatie, een gezonde 
financiële basis, inzet van veel vrijwilligers  en een helder technisch beleid 
vormen de basis voor de doelen die wij ons gesteld hebben. 

 
 

1.03 Organisatie 
 
De organisatie is gebaseerd op onze Statuten en de Visie- en Beleidsnotitie. De organisatie is 
vastgelegd in dit Handboek Organisatie (HA-O). Dit handboek geeft inzicht in de 
organisatiestructuur die we nodig hebben om ons beleid gestalte te geven. 
 
 
1.04 Beleid en Uitvoering 
 
De daadwerkelijke uitvoering van het beleid wordt beschreven in het Handboek Beleid en 
Uitvoering (HA-BU). Dit handboek geeft een compleet overzicht van de activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd om ons beleid te realiseren. 
 
 
1.05 Besluiten, Richtlijnen en Afspraken 
 
Een nadere precisering van de uitvoering van het beleid wordt beschreven in het Handboek 
Besluiten, Richtlijnen en Afspraken (HA-BRA). Het hoofddoel van dit handboek is dat iedereen 
maximaal kan bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen. In dit handboek zijn ook de 
diverse reglementen opgenomen. 
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2 Organisatie 
 
 
2.01 Inleiding 
 
Naast het dagelijks bestuur, het bestuur en de taken en verantwoordelijkheden die daar 
rechtstreeks onder vallen, het jeugdbestuur, de ledenadministratie, het wedstrijdsecretariaat, de 
vertrouwenspersonen, de consul, het voetbaltechnisch management en de 
vrijwilligerscoördinatoren, is de organisatie, om daadkrachtig en slagvaardig te kunnen handelen, in 
kleine, kundige commissies opgedeeld. Deze commissies hebben gedelegeerde 
verantwoordelijkheden en mogen zelfstandig handelen op basis van raamafspraken. Door het 
bestuur wordt voor iedere commissie en voor ieder onderdeel van de organisatie, een bestuurslid 
aangewezen dat verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van de betreffende commissie 
of het betreffende onderdeel van de organisatie. 
 
 
2.02 Dagelijks bestuur/bestuur 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de vereniging. Met het 
dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, vormen het 
bestuurslid seniorenvoetbal, het bestuurslid jeugdvoetbal en het bestuurslid dames- en 
meisjesvoetbal het bestuur. De taken van het bestuur zijn beschreven in het Algemeen Reglement. 
 
 
2.03 Jeugdbestuur 
 
Het jeugdbestuur wordt gevormd door de voorzitter, die tevens bestuurslid jeugdvoetbal is, een 
jeugdsecretaris en desgewenst een penningmeester jeugdbestuur. Het jeugdbestuur is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid aangaande jeugdvoetbal. 
 
 
2.04 Ledenadministrateur 
 
De ledenadministrateur draagt zorg voor de ledenadministratie binnen de hiervoor vastgestelde 
kaders. Een aantal taken van de ledenadministrateur, zoals het inschrijven van nieuwe leden en 
het verwerken en aanvragen van spelerspassen, wordt namens de ledenadministrateur door 
andere vrijwilligers verricht. 
 
 
2.05 Wedstrijdsecretarissen 
 
De wedstrijdsecretarissen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wedstrijdprogramma’s en 
de (volledigheid van) teams. Zij voeren hun taken uit in samenwerking met de technisch 
coördinatoren, de leiders en de trainers. Een aantal taken van de wedstrijdsecretarissen, zoals 
uitgifte wedstrijdmateriaal, kleedkamerbeheer en het regelen van scheidsrechters, wordt namens 
de wedstrijdsecretarissen door andere vrijwilligers verricht. 
 
 
2.06 Vertrouwenspersonen 
 
De vertrouwenspersonen begeleiden en ondersteunen bij de behandeling van klachten over en bij 
meldingen van ongewenst gedrag. Voorts leveren de vertrouwenspersonen een bijdrage aan 
activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag, het bewustwordingsproces inzake 
omgangsvormen en de optimalisering van de veiligheid. Tot slot geven de vertrouwenspersonen 
advies aan personen binnen of rond de vereniging die signalen krijgen dat het welzijn of de 
veiligheid van andere betrokkenen wordt bedreigd. De werkwijze van de vertrouwenspersonen is 
vastgelegd in een protocol. 
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2.07 Voetbaltechnisch management 
 
Het voetbaltechnisch management is verantwoordelijk voor het uitdragen en het bewaken van het 
technisch beleid. Daarnaast heeft het voetbaltechnisch management een leidende rol bij het 
opstellen en actualiseren van het technisch beleid. Het management bestaat naast de technisch 
manager uit de technisch coördinatoren van senioren, dames, junioren, pupillen, keepers en de 
coördinator interne scouting. 
 
Alle medewerkers en vrijwilligers die een functie hebben op voetbaltechnisch gebied, zoals 
bijvoorbeeld trainers en leiders, vallen onder de verantwoordelijkheid van het voetbaltechnisch 
management. 
 
2.07.01 Technisch Manager 
 
De technisch manager is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te 
worden door het voetbaltechnisch management. 
 
2.07.02 Technisch Coördinatoren 
 
De technisch coördinatoren dragen zorg voor de praktische uitwerking van het technisch beleid. Zij 
onderhouden de contacten met leiders, trainers en andere medewerkers en vrijwilligers die een 
functie hebben op voetbaltechnisch gebied. 
 
2.07.03 Interne Scouting 
 
De interne scouts volgen individuele spelers in hun ontwikkeling en adviseren het voetbaltechnisch 
management omtrent de indeling in een passend team. De commissie staat onder leiding van de 
coördinator interne scouting. De taken worden uitgevoerd in overleg met trainers, leiders en de 
technisch coördinatoren. 
 
 
2.08 Vrijwilligerscoördinatoren 
 
Een drietal vrijwilligerscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid is erop gericht voldoende vrijwilligers te werven om de vele 
werkzaamheden binnen de vereniging naar behoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast is het beleid 
gericht op het ondersteunen, begeleiden en het bevorderen van de deskundigheid van de 
vrijwilligers. 
 
2.08.01 Informatiebeheerder vrijwilligers 
 
De informatiebeheerder vrijwilligers registreert potentiële vrijwilligers en koppelt deze aan 
vacatures en de bijbehorende functieomschrijvingen. Het resultaat hiervan rapporteert hij of zij bij 
het bestuur of de betreffende commissie die de vacature heeft aangemeld. 
  
2.08.02 Vrijwilligersbegeleider 
 
De vrijwilligersbegeleider is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers en alle leden die vragen 
hebben over vrijwilligerswerk of het vrijwilligersbeleid. De vrijwilligersbegeleider biedt daarnaast 
ondersteuning aan de informatiebeheerder vrijwilligers en de projectmanager vrijwilligersbeleid.  
 
2.08.03 Projectmanager vrijwilligersbeleid 
 
De projectmanager vrijwilligersbeleid is verantwoordelijk voor het projectmatig in kaart brengen van 
knelpunten en structurele vraagstukken alsmede het aandragen van oplossingen. Deze projecten 
zullen doorgaans betrekking hebben op het verbeteren van de organisatie, het verbeteren van de 
deskundigheid en het bevorderen van de betrokkenheid. 
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2.09 Commissies 
 
Onderstaande commissies zijn (in alfabetische volgorde) te onderscheiden. Het (hoofd)doel en/of 
de taak is per commissie in korte bewoordingen aangegeven. Een verdere uitwerking van de taken 
en doelen is te vinden in het Handboek Beleid en Uitvoering. 

2.09.01 Accommodatiecommissie 
 
De Accommodatiecommissie adviseert en ondersteunt het bestuur omtrent de realisering van 
grootschalig projecten en/of fundamentele wijzigingen op of rond de accommodatie. 

2.09.02 Activiteitencommissie 
 
De Activiteitencommissie organiseert activiteiten tijdens wedstrijden, feestavonden zoals de 
vrijwilligersavond en alle mogelijke andere activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het spelen 
van wedstrijden. 

2.09.03 Beheerscommissie 
 
Sinds de privatisering op 1 augustus 1998 is de verantwoording voor het onderhoud van het 
sportpark en de gebouwen overgeheveld naar de gebruikers van het sportpark. Voor sportpark 
“Peppelensteeg” hebben de beide gebruikers, Voetbalvereniging Blauw Geel ‘55 en 
Voetbalvereniging Edesche Boys, een Beheerscommissie gevormd om deze (onderhouds)taak 
gezamenlijk op zich te nemen.  
 
De volgende werkzaamheden neemt de beheerscommissie voor haar rekening : 

• Klein ‘cultuurtechnisch’ onderhoud op de velden 
• Bouwtechnisch onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen 
• Exploitatie van de velden en de gebouwen (bijvoorbeeld verhuur) 

2.09.04 Commissie Lief en Leed 
 
De Commissie Lief en Leed draagt namens de vereniging zorg voor aandacht en attenties bij 
gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer in het leven van leden en bij (langdurige) ziekte en 
blessures. 

2.09.05 Commissie Normen en Waarden 
 
De Commissie Normen en Waarden is belast met de uitvoering en handhaving van het Reglement 
Normen en Waarden. Tevens is deze commissie belast met de uitvoering van het sanctiebeleid. 

2.09.06 Commissie Sportverzorging en EHBO 
 
De Commissie Sportverzorging en EHBO organiseert de aanwezigheid van voldoende EHBO’ers 
gedurende de tijd dat het sportpark in gebruik is. Verder is (informatie verstrekken over) 
blessurebehandeling en preventie een belangrijke kerntaak. Tot slot is deze commissie 
verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende EHBO- en verzorgingsmaterialen en de 
aanwezigheid van deze materialen in de diverse EHBO-koffers, -kasten, -tassen en –dozen. 

2.09.07 Communicatiecommissie 
 
De Communicatiecommissie draagt zorg voor het consistent en beheersbaar uitdragen van 
informatie en het promoten van de vereniging. De activiteiten behelzen zowel de externe 
communicatie als de interne communicatie. De commissie is zeer nadrukkelijk niet verantwoordelijk 
voor de inhoud van enige communicatie. 
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2.09.08 Kantinecommissie 
 
De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine. 

2.09.09 Materiaalcommissie 
 
De Materiaalcommissie beheert de trainings- en wedstrijdmaterialen en is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het kledingplan. 

2.09.10 Onderhoudscommissie 
 
De Onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het behoud en onderhoud van de gebouwen en 
de apparatuur voor zover deze eigendom zijn. 

2.09.11 Scheidsrechterscommissie 
 
De Scheidsrechterscommissie draagt zorg voor de opleiding en begeleiding van 
verenigingsscheidsrechters. 

2.09.12 Sponsorcommissie 
 
De Sponsorcommissie draagt zorg voor het werven en het onderhouden van contacten met 
(potentiële) sponsors met als doel het verkrijgen van sponsorgelden. 

2.09.13 Toernooicommissie 
 
De Toernooicommissie organiseert de thuistoernooien en draagt zorg voor de inschrijving van 
teams op toernooien van andere verenigingen. 
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