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Voorwoord 
 
Beste lid en vrijwilliger van Sportvereniging Door Wilskracht Ontstaan (s.v. DWO), 
 
Dit is het document Samen Vooruit van s.v. DWO. 
In een overleg heeft het bestuur van s.v. DWO gevraagd om op hoofdlijnen mee te kijken en om zo de doelen, 
taken en verantwoordelijkheden binnen s.v. DWO helder te krijgen en neer te kunnen gaan zetten. In het 
voorjaar 2019 is de Technische commissie (TCIE) gevormd en van start gegaan. TCIE is een onafhankelijke 
commissie welke de verenigingsstructuur uit zal zetten en hierin mee blijft kijken, adviseren en waar nodig bij 
zal sturen.    
 
Na het lezen van het document moet het helder zijn wat we met Samen Vooruit in de jaren 2019-2022 willen 
bereiken.  
Om die reden is in dit plan ook beschreven op welke wijze met andere commissies binnen s.v. DWO wordt 
samengewerkt en wie waar voor verantwoordelijk is.  
 
Dit document gaat niet zozeer over ingewikkelde regels, maar veel meer over afspraken en structuur.  
Van tevoren willen we afspreken wat we gaan bereiken. Hierdoor is het voor iedereen helder waar  
Samen Vooruit voor staat en wat er de komende jaren binnen onze vereniging staat te gebeuren.  
We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen, zodat we na een jaar kunnen terugblikken of we hebben 
gedaan wat we hebben gezegd. 
 
Naast de langere termijn doelen, zijn ook de doelen bepaald voor het komende voetbaljaar 2019-2020. 
 
We hebben met enorm veel plezier dit Technisch meerjarenplan  met de voltallige TCIE geschreven en hebben er 
enorm veel zin in om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Het meest belangrijke daarbij is dat we 
samen de vereniging s.v. DWO zijn. Als je daarom vragen hebt na het lezen van dit document, dan horen wij dat 
als TCIE heel graag. Stuur een berichtje naar technischecommissie@svdwo.nl of spreek de TCIE aan.  
 
In ieder geval veel leesplezier! 
 
Namens de TCIE van s.v. DWO, 
 
  

mailto:technischecommissie@svdwo.nl
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1. Inleiding 

1.1   Commissies binnen s.v. DWO 
Commissies binnen s.v. DWO worden ingesteld door het bestuur, behalve de kascontrole commissie: deze wordt 
ingesteld door de Algemene Vergadering. Het gaat voor dit beleidsplan te ver om de gehele structuur van  
s.v. DWO nader toe te lichten. Wel zijn in onderstaande figuur de verschillende commissies weergegeven, 
waarbij voor iedere commissie geldt dat een bestuurslid verantwoordelijk is. Voor de TCIE geldt dat de voorzitter 
van s.v. DWO het verantwoordelijke bestuurslid is.  
 
Het bestuur van s.v. DWO bestaat uit 5 personen: de voorzitter, penningmeester, duo rol secretaris en een 
algemeen bestuurslid. Hun taken en verantwoordelijkheden zijn nader beschreven in de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging.  
 
 

                                         Taakverdeling bestuur s.v. DWO  

 
Afbeelding 1: taakverdeling bestuur  s.v. DWO 

 
 
Voorzitter:   voorzitter@svdwo.nl 
Penningmeester:  penningmeester@svdwo.nl 
Secretaris:  secretaris@svdwo.nl 
Algemeen bestuurslid: swagerman@svdwo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 

•Externe contacten 

•Scheidsrechterzaken 

•Vertrouwenscommissie 

•TCIE 

Penningmeester 

•Financiën 

•Ledenadministratie 
(financieel) 

•Kantinecommissie 

Secretaris 

•Facilitaire zaken 

•Ledenadministratie 
(secretarieel) 

•Seniorencommissie 

•Tuchtzaken 

•PR commissie 
(sponsoring) 

Algemeen 
bestuurslid 

•Technische zaken  

• Jeugdcommissie 

•Toernooicommissie 

•Activiteitencommissie 

mailto:voorzitter@svdwo.nl
mailto:penningmeester@svdwo.nl
mailto:secretaris@svdwo.nl
mailto:swagerman@svdwo.nl
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1.2   Waarom dit plan 
In dit technisch meerjarenplan wordt aangegeven welke doelstellingen we de komende periode willen bereiken 
en volgens welke structuren we dit invullen. Ook zijn in dit plan de verschillende verantwoordelijkheden en 
randvoorwaarden opgenomen om de doelstellingen te bereiken.  
Oftewel: we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen, zodat we na een jaar kunnen terugblikken of we 
hebben gedaan wat we hebben gezegd.  
 
Door het scheppen van heldere verwachtingen willen we bovenal voor iedereen het plezier in voetbal blijven 
houden! 
 
 

1.3   Goedkeuring van dit plan 
Het bestuur heeft met haar besluit op d.d. 22 oktober 2019 dit technisch meerjarenplan goedgekeurd.  
Met deze goedkeuring is akkoord gegeven op de verschillende onderwerpen uit dit technisch meerjarenplan. 
 
 

1.4   Evaluatie 
Het technisch meerjarenplan wordt jaarlijks geëvalueerd in het 2

e
 kwartaal van ieder jaar: 

 met de voorzitter van s.v. DWO (verantwoordelijk bestuurslid) worden de behaalde resultaten 
besproken ten opzichte van de doelstellingen uit dit technisch meerjarenplan; 

 
Aan de hand van deze evaluatie wordt een jaarverslag opgesteld, wordt het technisch meerjarenplan bijgewerkt, 
waar nodig bijgesteld, en wordt dit beschikbaar gesteld aan alle leden van s.v. DWO. Op verzoek van het bestuur 
van s.v. DWO kan er een toelichting geven op de behaalde resultaten tijdens een Algemene Leden Vergadering.  

 

1.5   Verspreidingsgegevens 
Het plan wordt beschikbaar gesteld aan alle leden via de website van s.v. DWO.  
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2. Samen Vooruit    

2.1   Doelstelling 
De centrale doelstelling van dit Samen Vooruit Beleidsplan is om de belangen van het voetbal binnen en buiten 
de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. Om die reden zal de TCIE nauwe relaties onderhouden  
met de andere commissies binnen s.v. DWO en een “spin in het web” zijn, zoals weergegeven in onderstaand 
figuur. De TCIE zal als adviserend orgaan middels een helicopterview binnen s.v. DWO meekijken en waar nodig 
adviseren en bijstellen. 

              
                                             Afbeelding 2: relaties van TCIE met andere commissies binnen s.v. DWO 

 
Om deze doelstellingen in te kunnen vullen worden activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het inrichten van de 
TCIE en ten behoeve van het realiseren van langere termijn doelen.  
        
Inrichten 
1. Opstarten TCIE 

Doel: de kaders van het Samen Vooruit document zijn helder, zodat doelen bereikt kunnen worden. 
a) Duidelijke taakomschrijvingen voor de TCIE worden opgesteld. 
b) Er zal invulling gegeven gaan worden aan de diversen taken en verantwoordelijkheden  

binnen de TCIE. 
c) Er wordt invulling gegeven aan dit plan. 

 

2. Organiseren overlegstructuren  
Doel: heldere communicatie zorgt ervoor dat gericht gewerkt kan worden aan het bereiken van doelen.  
a) Maandelijks wordt er een overleg georganiseerd voor de TCIE leden. Waar nodig zal er aansluiting 

gezocht worden bij andere commissies. 
b) Periodiek wordt door HJO een overleg georganiseerd tussen Technisch coördinator (TC) en TCIE. Dit 

overleg is minimaal eens per 2 maanden, maar kan frequenter als de deelnemers dit aangeven. 
c) Periodiek wordt door HJO een overleg georganiseerd tussen TC, TCIE en trainers/ leiders van alle 

JeugdOnder7- JeugdOnder19 ,meisjes en jongens, teams (inclusief selectieteams).  
Dit overleg is 3x per jaar (1x aanvang van het seizoen, 1x winterstop, 1x einde van het seizoen).  

d) 1x per 4 weken wordt er door de jeugdvoorzitter een overleg georganiseerd  met de TCIE en 
jeugdcoördinatoren (onderbouw en bovenbouw afzonderlijk van elkaar) waarbij het verslag naar het 
bestuur gaat. 

e) Ieder kwartaal wordt door het bestuur van s.v. DWO een overleg georganiseerd met  TCIE. 
f) Periodiek wordt door de seniorencoördinator en TC met ondersteuning van TCIE een overleg 

georganiseerd met alle aanvoerders seniorenteams, dames en heren, (inclusief selectieteams).  

TCIE 

Senioren  

commissie 

 
Kantine  

commissie 

PR  

commissie 

Externe 

contacten 

Hoofd 
jeugd 

opleiding 

Toernooi 

commissie 

Activiteiten 

commissie 

scheids 

rechter 

commissie 
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Dit overleg is 2x per jaar (1x aanvang van het seizoen en 1x einde van het seizoen) maar kan frequenter 
als de deelnemers dit aangeven. 
 

Langere termijn doelen 
3. Kennis en ervaringen delen onder trainers en leiders 

Doel: alle spelers uit teams, ook niet zijnde selectie, krijgen kwalitatief goede trainingen 
a) Binnen s.v. DWO is er een nieuw document, Jeugd Opleiding Plan (JOP), opgesteld. 

In dit document is het s.v. DWO jeugdopleidingsplan bepaald. Een opleidingsplan richting trainers/ 
leiders om de spelers op het (minimale) niveau te brengen dat voor de leeftijdsgroep van belang is. 
Dit plan sluit aan bij de recepturen vanuit de KNVB. Dit JOP zal binnen s.v. DWO onder leiding van HJO 
één op één opgevolgd en uitgevoerd worden.  

b) Kwaliteit van de trainingen wordt verbeterd voor alle teams niet zijnde selectie, door het organiseren 
van train-de-trainer avonden in samenwerking met Hoofd Jeugd Opleiding.  

4. Teamindelingen 
Doel: De teamindelingen doen recht aan de prestaties van de spelers en het plezier dat men wil beleven aan 
voetbal. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de ambitie van de spelers.  
a) Een heldere beschrijving (proces) wordt opgesteld dat aangeeft op welke wijze teamindelingen van 

senioren, dames/heren en JeugdOnder7- JeugdOnder19 ,meisjes/jongens, teams (inclusief 
selectieteams) plaatsvinden. 

b) In het 2
e
 kwartaal van ieder jaar organiseert Hoofd Jeugd Opleiding  met ondersteuning vanuit 

TCIE een Jeugd talenten dag, waarbij talenten worden gescout en, als spelers en ouders dit wensen, 
worden ingedeeld in selectieteams of een team dat recht doet aan hun sterkte. Op deze Jeugd talenten 
dag is er ook de mogelijkheid nieuwe leden te werven. 

d) In het 2e kwartaal van ieder jaar wordt door HJO een overleg georganiseerd tussen TCIE en  
        trainers/   leiders van JeugdOnder7- JeugdOnder19 ,meisjes/jongens, en teams (inclusief selectieteams) 
        om de teamindelingen te bespreken en vast te stellen.  

TC en HJO stellen hierbij eerst de selectieteams samen, waarna de jeugdvoorzitter met de 
coördinatoren, trainers met ondersteuning van TCIE, voor de overige teams een indeling maakt.  
De jeugdvoorzitter en coördinatoren, met ondersteuning van TCIE, doen een voorstel voor de 
veldindelingen nadat de teamindelingen bekend zijn. Bij de senioren, dames en heren, wordt dit 
voorstel gedaan door de seniorencommissie. Het vaststellen van (besluiten over) de veldindelingen is de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van s.v. DWO. 

5. In- en externe communicatie 
Doel: De in- en externe communicatie ondersteunt het beeld dat s.v. DWO prestatie en plezier in voetbal 
centraal stelt.  
a) In overleg met Externe Contacten, Activiteitencommissie, PR commissie, Toernooicommissie en 

Kantinecommissie wordt een communicatieplan opgesteld waarin is beschreven wat, wanneer en via 
welk medium (lokale krant, televisie, beeldschermen in kantine, sociale media, enz.) wordt 
gecommuniceerd.  

b) Aan de hand van het communicatieplan wordt de communicatie vormgegeven.  
 
6. Werving 

Doel: s.v. DWO is een actieve vereniging die bestaat uit leden die betrokken zijn bij hun club en uit   
          vrijwilligers die s.v. DWO op allerlei verschillende manieren helpen.  
a) Nieuwe leden 

In overleg met Hoofd Jeugd Opleiding, PR commissie en Activiteitencommissie worden activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld trainingsclinics georganiseerd ten behoeve van het werven van nieuwe jeugdleden. 
Activiteiten rondom werving van nieuwe leden worden opgenomen in het communicatieplan 
 

b) Vrijwilligers  
In overleg met de secretaris/ ledenadministratie van s.v. DWO wordt een formulier geïntroduceerd 
waardoor leden/ ouders kunnen aangeven voor welke activiteiten zij zich als vrijwilliger binnen 
s.v. DWO willen aanmelden.  
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c) Trainers 
In overleg met de stage coördinator worden stageplekken aan studenten beschikbaar gesteld, zodat zij 
ervaring kunnen opdoen als trainer of op een andere positie binnen de club.  

 
7. DWO clubgevoel  

Doel: s.v. DWO is plek waar men graag komt en elkaar graag ziet, ook als er niet getraind of gevoetbald 
wordt.  
a) Een jaarkalender wordt in overleg met Activiteiten Commissie opgesteld met hierop activiteiten voor de 

stille periode. Activiteiten worden hierbij leeftijdsgroep breed uitgevoerd.  
b) Thuistoernooien worden in overleg met Toernooi Commissie georganiseerd. 
c) Activiteiten worden georganiseerd, waarbij opbrengsten ten goede komen aan de betreffende 

leeftijdsgroep/team. Opbrengsten worden beheerd door penningmeester s.v. DWO en kunnen worden 
afgeroepen ten behoeve van leeftijdsgroep/team na akkoord van de jeugdvoorzitter.  

d) De Tafeltjesavond voor de jeugd wordt onder verantwoordelijkheid van jeugdvoorzitter, HJO, en de 
jeugdcoördinatoren, in samenwerking met TCIE georganiseerd waarbij sprake is van direct contact met 
teams. Nieuwe vrijwilligers kunnen worden geworven en extra sfeer wordt ingebracht. 
 

2.2   Taken en Verantwoordelijkheden 
Taakomschrijvingen zijn belangrijk, omdat dit de duidelijkheid vergroot en de vereniging beter bestuurbaar 
maakt. Het is direct duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken.  
 

2.2.1 Bestuur s.v. DWO 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het leidinggeven en besturen van s.v. DWO. Het bestuur zorgt er voor dat 
de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt 
beoefend en uitgedragen. Omdat het bestuur niet alles zelf kan doen, worden commissies door het bestuur 
ingesteld. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die door de 
Algemene Vergadering in functie worden gekozen. In het huishoudelijke reglement [referte 2] zijn de taken en 
verantwoordelijkheden nader beschreven.  
 

2.2.2 Verklaring Omtrent Gedrag bij s.v. DWO (VOG)  
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  
Justis screent de personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 
 
Bij s.v. DWO zijn er veel vrijwilligers die betrokken zijn bij een jeugdteam. Met het bestuursbesluit van  
d.d. 06-10-2016 heeft het bestuur van s.v. DWO besloten om als een verplichting vanuit de vereniging slechts te 
werken met personen die een VOG kunnen overleggen. 
  
• Door het bestuur van s.v. DWO is besloten dat alle vrijwilligers die direct of indirect in aanraking kunnen 

komen met kinderen, waaronder trainers en/of leiders, alleen hun vrijwilligerstaak kunnen uitvoeren na 
het overleggen van een VOG. 

• Iedere vrijwilliger, waaronder trainer en/of leider dient in sportlink geregistreerd te staan, zodat het 
VOG in sportlink bij deze persoon geregistreerd kan worden.  

• Ieder lid van een commissie dient een VOG te kunnen overleggen. 
• De geldigheid van een VOG voor bovenstaande vrijwilligerstaken wordt door het bestuur op twee jaar 

gesteld, vanaf datum afgifte. 
 
Met het bestuursbesluit van d.d. 06-10-2016 is besloten dat “aan functionarissen/ vrijwilligers die worden geacht 
een VOG aan te leveren en hier niet aan meewerken, zal worden verzocht de invulling van hun functie over te 
dragen en (daarmee hun functie) te beëindigen”. 
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Teneinde te komen tot het daadwerkelijke doen aanvragen van VOG’s binnen een redelijke termijn na 
aanvaarding van de functie, is de secretaris door het bestuur verzocht om de aanvraag digitaal te initiëren bij de 
verstrekkende instantie. De verstrekkende instantie (Justis) valt onder de Minister voor Rechtsbescherming. 
Het digitaal initiëren door de secretaris omvat het via inloggen bij Justis en door opgave van volledige naam en 
mailadres van de vrijwilliger een (elektronische) aanvraag VOG door Justis te laten zenden naar de betreffende 
vrijwilliger van de s.v. DWO. 
De vrijwilliger ontvangt per mail een verzoek tot elektronische aanvraag VOG (incl. unieke code) en dient binnen 
een termijn van 30 dagen deze aanvraag bij Justis af te ronden. 
Na ontvangst van de VOG dient u het origineel in te leveren bij de secretaris van s.v. DWO of te deponeren in het 
postvakje van de secretaris in de commissiekamer. 
De secretaris registreert in Sportlink de datum afgifte VOG bij de betreffende vrijwilliger. 
Mocht blijken dat er binnen een redelijke termijn geen VOG is aangevraagd door de vrijwilliger dan zal, na 
contact met de vrijwilliger, een tweede en laatste aanvraag door de secretaris worden geïnitieerd.  
Bij vastgesteld gebrek aan medewerking zal de vrijwilliger door de secretaris bij het bestuur voor beëindiging 
functievervulling worden voorgedragen. 
Bij vragen kan er een mail gezonden worden naar  secretaris@svdwo.nl 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar de site van Justis onder www.justis.nl 
 

2.2.3 TCIE 
TCIE is medeverantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het s.v. DWO beleid. TCIE heeft een adviserende rol 
en bestaat uit minimaal 5 personen (streven is 7 personen). Daarnaast heeft TCIE een aantal taken binnen de 
vereniging waarvan een van de belangrijkste is het opstellen, beheren, structuren en evalueren van het 
technisch meerjarenplan met ondersteuning van de TC en Hoofd Jeugd Opleiding. Daarbij horen de volgende 
verantwoordelijkheden: 
       • Het monitoren van de gemaakte afspraken Bestuur-TCIE-TC/HJO. 
       • Adviseert mede het bestuur inzake de benoeming van (nieuwe) trainers in samenspraak met de TC/HJO. 
       • Het doen van voorstellen aan het bestuur voor het up to date houden van de adviezen en  
          verantwoordelijkheden Samen Vooruit. 
 

2.2.4 Technisch Coördinator (TC) 
De Technisch Coördinator is uitvoerend en adviseert het bestuur over het te voeren technisch beleid en is als 
eerste verantwoordelijk voor: 
    • Het (laten) verzorgen van de trainingen. 
    • Het indelen van de trainingsgroepen in samenspraak met TCIE. 
    • Het adviseren van het bestuur met betrekking tot de competitieteams, zowel jeugd als senioren. 
    • Het in samenspraak van met HJO houden van voortgangsgesprekken met en over selectietrainers  
       en selectiespelers. 
    • Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van het trainerskorps. 
    • Bewaakt het behoud van spelers. 
    • Adviseert het bestuur omtrent de aanstellingen van de senioren, dames/heren, en jeugd,  
       meisjes/jongens, selectietrainers. 
    • Het organiseren van specifieke trainingsstages, clinics en/of kampen in samenspraak met TCIE. 
    • Het bereiken en continueren van een eenduidig tactische speelstijl en wedstrijdvoorbereiding  voor heel 
        s.v. DWO ten behoeve van de jeugd en seniorenselecties. 
    • Het laten verzorgen van de (interne) opleiding, begeleiding en instructie van de ongediplomeerde  
       (jeugd) trainers. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@svdwo.nl
http://www.justis.nl/
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2.2.5 Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) 
 Hoofd Jeugd Opleiding is uitvoerend en verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en de jeugd selectieteams. 
 Hij of zij is verantwoordelijk voor: 
     • Het (laten) verzorgen van de jeugd selectietrainingen. 
                • Zorgt voor uitvoerende invulling aan het JeugdOpleidingsPlan (JOP) en bewaakt deze. 
           • Het indelen van de jeugd selectiegroepen. 
                • Het adviseren van TC met betrekking tot de jeugdopleiding en jeugdledenwerving. 
                • Het organiseren van de Talenten dag, Trainingclinics etc.  
                • Het organiseren en geven van Train de Traineravond(en). 
                • Het houden van voortgangsgesprekken met en over jeugd selectietrainers en jeugd selectiespelers. 
                • Het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van de jeugdopleiding en het trainerskorps. 
      • Bewaakt het behoud van spelers. 
                • Adviseert TC omtrent de aanstellingen van de jeugd selectietrainers.  
               • Het bereiken en continueren van een eenduidig tactische speelstijl en wedstrijdvoorbereiding  voor heel 
                   s.v. DWO ten behoeve van de jeugd en seniorenselecties. 
               • Het laten verzorgen van de (interne) opleiding, begeleiding en instructie van de ongediplomeerde  
                 (jeugd) trainers. 
 
 

2.3   Benodigde middelen 
Per doelstelling worden de activiteiten kort en kernachtig uitgewerkt in een apart plan. Indien voor het uitvoeren 
van de activiteiten/ realiseren van de doelstellingen budgeten zijn benodigd, dan zijn deze in het plan 
opgenomen.  
 
 


