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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN  

vv Volharding (opgericht in 1932) en de voetbaltak van Sport Vereniging Driewegen (SVD) (opgericht in 
1942) werkten op het gebied van de jeugd al samen sinds 1985. Na het seizoen 2006/2007 is dit 
voortgezet in een aparte jeugdafdeling, die viel onder de beide besturen. In 2012 is er een 
samenwerkingsverband overeengekomen voor lagere senioren elftallen waardoor spelers van 
Volharding en SVD samen konden spelen en trainen en onderling geen kleurverschil meer kennen. 
 
Wie dit zonder emotie leest, zou kunnen concluderen dat Volharding en SVD allang één vereniging 
hadden kunnen zijn, maar dat vergeten is bestuurlijk de situatie in lijn te brengen met de praktijk. Zo 
eenvoudig werkt het niet. Ondanks de intensieve onderlinge banden en de voortdurend oplaaiende 
vraag om tot samenwerking te komen, kwam het er tot 2014 niet van. Bovendien was SVD een omni-
vereniging en Volharding alleen een voetbalvereniging. Later kwam ook vanuit Tennisvereniging 
Ovezande (TVO) de vraag of samenwerken met Volharding en SVD een optie was. 
 
De ontwikkelingen van de laatste jaren, zowel lokaal als in breder amateur(voetbal)verband, hebben 
de toenmalige besturen doen inzien dat de groep mensen om uit te putten voor het draaiende 
houden van een vereniging ieder jaar kleiner werd. De druk op de besturen werd steeds groter, het 
vinden van vrijwilligers voor het kader werd steeds moeilijker, dubbele en driedubbele functies 
werden meer regel dan uitzondering. Het beheersen of oplossen van (potentiële) conflicten die 
voortkomen uit misverstanden en miscommunicatie tussen de zwaarbelaste kaders is een last op 
zichzelf geworden. Het is een aantasting van de slagvaardigheid van de besturen zelf en daarmee een 
directe bedreiging voor het voortbestaan van Volharding, SVD en TVO op lange termijn. Alleen daarom 
al werd het hoog tijd om samenwerken tussen Volharding, SVD en TVO serieus te onderzoeken. 
Het vertrekpunt bij de besprekingen was dat de verenigingen voordeel moeten hebben bij 
samenwerking en dat de leden niet geconfronteerd worden met hoge financiële lasten (lees een grote 
contributieverhoging). De nieuwe vereniging zou kunnen beschikken over twee accommodaties die de 
leden veel meer mogelijkheden zal gaan bieden dan op dat moment het geval was.  
 
Na goedkeuring in 2014 door de leden van Volharding, SVD en TVO is een Samenwerkingscommissie 
ingesteld met als opdracht te onderzoeken of een fusie tussen de verenigingen mogelijk is. 
 
Deze Samenwerkingscommissie bestond uit het dagelijks bestuur van voetbalvereniging Volharding 
(Daniël Rijk, Kees Huizen en Michael Boonman), het dagelijks bestuur van SVD (Eric Schneider, 
Antoinnet van Zoelen en Menno de Graaf) en Albert van Steenbergen en Milou Driesse (en later 
Marleen Leijnse) namens TVO. De Samenwerkingscommissie is najaar 2014 met haar werk gestart. Er 
moest heel wat gebeuren om op tijd klaar te zijn voor het seizoen 2015/2016, het seizoen waarin de 
nieuwe vereniging van start wilde gaan. 
Vervolgens heeft de Samenwerkingscommissie over de gehele breedte van de verenigingen 
projectgroepen ingesteld. Leden van alle verenigingen zijn hierin vertegenwoordigd.  
 
De nieuwe clubnaam DwO’15 is ontstaan door stemmingsmogelijkheid van alle leden. DwO staat voor 
DrieWegenOvezande, de naam van het stationnetje tussen Ovezande en Driewegen. Ook de 
clubkleuren zijn door stemming van de leden bepaald.  
 
Er is een samenwerkingsvoorstel opgesteld,  Dit voorstel is tot stand gekomen door samenwerking van 
een afvaardiging van de verenigingen. Dit voorstel is de basis voor het beleidsplan DwO’15 geworden. 
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Op basis van dit samenwerkingsvoorstel is op 29 januari 2016 tijdens een Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering, door de leden van Volharding, SVD en TVO besloten akkoord te gaan met de fusie 
en is DwO’15 opgericht, met als oprichtingsdatum 1 juli 2015. 

1.2 HUIDIGE SITUATIE 

DwO’15 is een fusieclub opgericht op 1 juli 2015, ontstaan door fusie tussen de verenigingen S.V.D., vv 
Volharding en Tennis Vereniging Ovezande (TVO). 
De vereniging is een omni sport vereniging en biedt in de basis de sporten: voetbal, tennis en overige 
(binnen)sporten. De overige sporten kunnen variëren gericht op de vraag van de leden. De vereniging 
is gesitueerd op twee locaties: Sportpark de Fazant en Sportpark te Driewegen, voor de binnensporten 
wordt gebruik gemaakt van de gymzalen op Driewegen en Ovezande. Verdeeld over de 2 locaties 
beschikt de vereniging over 2 wedstrijd voetbalvelden, 2 oefenvelden en 5 tennisbanen, waarvan 2 
gravelbanen en 3 all weather banen. De vereniniging draait enkel en alleen op vrijwilligers. 

1.3 MISSIE 

De vereniging wil een toonaangevende vereniging in de Zak van Zuid Beveland zijn. We streven naar 
een diversiteit aan aanbod van sporten op alle niveaus voor alle leeftijdsgroepen en dit zo 
laagdrempelig mogelijk te houden, zodat het beoefenen van sport voor iedereen mogelijk is en blijft. 
Er liggen kansen om ons als sportvereniging op alle niveaus in kwaliteit te ontwikkelen met een divers 
sportaanbod. 

1.4 VISIE 

Er wordt prestatief op een zo hoog mogelijk niveau gesport zowel door senioren mannen en dames, 
als door jeugd meisjes en jongens. 
Er worden voldoende mogelijkheden geboden om recreatief te voetballen, te tennissen en overige 
sporten te beoefenen. 
Binnen door het bestuur vastgestelde beleidskaders zullen commissies in staat worden gesteld 
zelfstandig te opereren. 
De vereniging maakt gebruik  van het (gerenoveerde) sportcomplex in Driewegen en sportcomplex 
“De Fazant” in Ovezande. 
De vereniging staat open voor aanvullende, nieuwe activiteiten.  
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2 VERENIGINGSSTRUCTUUR 

2.1 ALGEMEEN 

Het Algemeen Bestuur van de nieuwe vereniging zal uit negen leden bestaan. Deze zal 
vertegenwoordigd worden door een dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester en 
de secretaris. De besluitvorming vindt plaats tijdens de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. 
Ieder bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor het beleid en de daaruit voortkomende activiteiten 
van de aan hem of haar gekoppelde commissie. 

2.2 ALGEMEEN BESTUUR 

Het Algemeen Bestuur bestaat in principe uit de volgende bestuurszetels: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 

 Voetbalcommissie 

 Tenniscommissie 

 Overige (binnen)sporten 

 Communicatiecommissie 

 Vrijwilligerscommissie 

 Ledenadministratie 
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3 CLUBKLEUREN EN TENUE 

3.1 CLUBKLEUREN EN TENUE 

De clubkleuren van de vereniging zijn: rood, wit en blauw.  
Voor de voetbal vertaalt zich dit in het volgende tenue: rood/wit gestreepte shirts, blauwe broek en 
rode kousen.  
Er is een complete kledinglijn opgesteld die te bestellen is door alle leden op speciale pas- en betel 
avonden. Deze worden normaliter 2 jaarlijks georganiseerd. In deze kledinglijn worden de clubkleuren 
gehanteerd. 

3.2 CLUB LOGO 

Het DwO’15 logo is tot stand gekomen door een samenvoeging van de kleuren en motieven van de 
oude verenigingen: TVO, vv Volharding en S.V.D.  
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4 VOETBALZAKEN 

4.1 ALGEMEEN 
Het uitgangspunt van DwO’15 is dat de club een sterke organisatie neerzet en daarmee een 
toonaangevende rol gaat vervullen in de Zak van Zuid Beveland. Het beleid moet iedereen 
vervangbaar maken. Een van de belangrijkste doelstellingen van de club is dat ieder individueel lid op 
zijn of haar niveau met plezier moet kunnen voetballen. Daarnaast is het van belang dat er een 
gedegen jeugdopleiding binnen de vereniging ontstaat. Vanuit die gedachten moet er een organisatie 
neergezet worden.  
Ambities: 

 De voetbaltak van onze vereniging is een aantrekkelijke voor de dorpen Driewegen, 

Ovezande en de omliggende kernen; 

 Onze vereniging staat bekend als sportief, goed georganiseerd en gezellig; 

 Senioren kunnen spelen in een elftal waarbij capaciteiten en ambities optimaal tot hun 

recht komen; prestatief en recreatief; 

 Onze jeugd is de toekomst. Er is een jeugdbeleidsplan opgesteld om de voetbalkwaliteiten 

en het spelplezier van onze jeugdleden verder te verhogen; 

 Dames- en meisjesvoetbal hebben een structurele plaats binnen onze vereniging en zal 

nog meer moeten worden ondersteund en gepromoot; 

 Leden zullen actief worden betrokken bij onze vereniging als vrijwilliger. Daarbij zullen ook 

opleidingsmogelijkheden worden aangeboden zoals trainerscursussen of 

scheidsrechtersopleidingen; 

4.2 ORGANISATIE 
Om aan de bovengenoemde te kunnen voldoen, is een passende organisatie nodig waarin vele handen 
licht werk maken. Alleen een dergelijke organisatie biedt voldoende garantie op het realiseren van 
deze ambities. Inhoudelijk dient de organisatie over voldoende personen te beschikken met 
voetbaltechnische en/of organisatorische kwaliteiten. Aangestelde trainers en eventuele andere 
professionals kunnen dan optimaal worden ondersteund en aangestuurd. In praktijk betekent dit dat 
de commissies waaronder prestatiegerichte activiteiten plaatsvinden, worden bezet door mensen die 
een voetbaltechnische achtergrond hebben met organisatorische kwaliteiten.  
 
De vereniging is een club waar gezelligheid en clubbinding een belangrijke rol spelen. De doelstelling 
om het prestatieniveau te verhogen mag niet ten koste gaan van het plezier dat vele spelers in lagere 
teams hebben. We streven ernaar dat iedereen met plezier op zijn/haar eigen niveau kan voetballen 
en dat er een juiste balans is tussen recreatief en prestatief voetbal. 
 

4.2.1 Samenstelling 

De Voetbalcommissie is als volgt samengesteld: 
• voorzitter 

• secretaris 

• wedstrijdsecretaris senioren 

• wedstrijdsecretaris JO-7, JO-9 en JO-11 

• wedstrijdsecretaris JO-13, JO-15, JO-17 en JO-19 

• coördinator accommodatie/ materialen /kleding 
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4.2.2 Senioren prestatief 

Uitgangspunten, verantwoordelijkheden en ambities van de Seniorencommissie (prestatief): 
• selectie (1 en 2 zaterdagvoetbal) is de prestatietak van de vereniging; 
• presteren op een zo hoog mogelijk niveau; 
• een hoofd- en een assistent-trainer, die de trainingen en begeleiding van het eerste en 

tweede elftal voor hun rekening nemen; 
• een aantal keren per jaar een activiteit om de saamhorigheid te vergroten; 
• de Seniorencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het 

Seniorenbeleidsplan. 

4.2.3 Senioren recreatief 

Uitgangspunten, verantwoordelijkheden en ambities van de Seniorencommissie (recreatief): 
• onder recreatieve teams vallen alle overige teams. Plezier in de voetbalsport staat voorop; 
• trainingsmogelijkheden (zelfstandig) voor alle teams; 
• competitie-indeling afstemmen met de elftallen; 
• een aantal keren per jaar een activiteit om de saamhorigheid te vergroten; 
• doelstelling om per jaar te groeien in kwaliteit en kwantiteit. 

4.2.4 Dames en meisjesvoetbal 

Dames- en meisjesvoetbal bieden onze vereniging de kans op groei en verdient structurele aandacht 
binnen de vereniging. Om op lange termijn damesvoetbal te kunnen blijven spelen moeten we vooral 
meisjes de kans bieden binnen onze vereniging te komen spelen. Op jongere leeftijd kan dit in de 
reguliere pupillenteams, maar het streven is om vanaf de JO-13 met meisjesteams aan de competitie 
deel te nemen. 

4.2.5 Jeugdvoetbal 

De jeugdafdeling van de nieuwe vereniging zal bestaan uit ongeveer 10 jeugdteams voor zowel 
jongens als meisjes. De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor een goede organisatie van de 
jeugdafdeling. Daarnaast wordt een wedstrijdsecretaris JO-7, JO-9 en JO-11 en een wedstrijdsecretaris 
JO-13, JO-15, JO-17 en JO-19  aangesteld om het jeugdbeleid te bewaken. 
 
Uitgangspunten, verantwoordelijkheden en ambities van de Jeugdcommissie 

• de kern van het technische jeugdbeleid is om het prestatieniveau van bij de jeugd te 
versterken met het doel doorstroming naar de selectie teams; 

• opleidingen en cursussen voor jeugdkader zullen actief worden gepromoot en ondersteund 
om zo onze trainers en leiders de kans te bieden zich te scholen; 

• naast wedstrijden voetballen en trainen zullen er voor de jeugd vele activiteiten worden 
georganiseerd; 

• aandacht voor normen en waarden, waarbij afspraken worden nageleefd, zowel op 
voetbalgebied alsmede op terreinen als sportiviteit, respect voor medespelers, tegenstanders, 
arbitrage, medewerkers en materialen e.d.;  

 
De jeugd zal in 2 aandachtsgebieden verdeeld worden met elk een eigen vertegenwoordiger in de 
Jeugdcommissie 

 Wedstrijdsecretaris JO-7, JO-9 en JO-11 

 Wedstrijdsecretaris JO-13, JO-15, JO-17 en JO-19 

 Leden jeugdcommissie ( 2 à 3 personen ) 

Zo kan beter worden gestuurd op specifieke aspecten binnen de voetbalopleiding, die betrekking 
hebben op de verschillende leeftijdscategorieën. 
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4.3 BEGELEIDING 
Onder deze noemer worden de trainers, leiders, verzorgers, scheidsrechters en assistent-
scheidsrechters verstaan. De (assistent)scheidsrechter verdient een belangrijke positie, zowel binnen 
de nieuwe vereniging als daarbuiten. De nieuwe vereniging streeft er naar om een 
scheidsrechterscommissie samen te stellen. Bij het aanstellen van overige begeleiders zijn de volgende 
zaken van belang: 

• er zal per functionaris een functieprofiel worden opgesteld. Hierin staan zaken als benodigde 
diploma’s, overige kennis en vaardigheden beschreven; 

• trainers van selectieteams zijn (bij voorkeur) gediplomeerd; 
• leiders bij jeugd dienen (bij voorkeur) een voetbaltechnische achtergrond te hebben of wel 

iemand te zijn die zelf actief heeft gevoetbald, met de mogelijkheid tot opleiding 
jeugdvoetballeider K.N.V.B. 
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5 TENNISZAKEN 

5.1 ALGEMEEN 
Tennis is als onderdeel van de vereniging verbonden met een groter geheel, dat biedt enkele 
belangrijke voordelen. Zo kunnen voetballers en deelnemers aan andere (binnen)sporten binnen de 
nieuwe vereniging voor een zeer gunstige prijs ook gaan tennissen. Ook de, tegenwoordig schaarse, 
vrijwilligers kunnen voortaan efficiënter worden ingezet. Voor de organisatie van tennisbanen worden 
Ovezande en Driewegen als één geheel gezien. Uiteraard vindt afstemming plaats met het Algemeen 
Bestuur. 

5.2 ORGANISATIE 
De Tenniscommissie beschouwt de vereniging als één geheel en handelt in beginsel alsof er sprake is 
van één accommodatie met vijf banen. De vereniging kent feitelijk echter twee tennisaccommodaties 
die enkele kilometers uit elkaar liggen; één in Driewegen en één in Ovezande. In sommige gevallen zal 
rekening gehouden moeten worden met deze afstand. In die gevallen is het uitgangspunt dat beide 
accommodaties benut worden en dat de tennisactiviteiten evenwichtig over de beide dorpen worden 
verdeeld.  

5.2.1 Samenstelling 

De Tenniscommissie is als volgt samengesteld: 

 voorzitter 

 secretaris 

 organisatie tennis (TC, VCL, jeugdbeleid, 55+beleid, toernooiorganisatie) 

 ondersteunende leden 

5.2.2 Taken en verantwoordelijkheden 

De Tenniscommissie organiseert de beoefening van de tennissport op Driewegen en Ovezande. De 
Tenniscommissie is naast het verzorgen van een begroting voor tennis en het maken van afspraken 
met de aan de vereniging verbonden tennistrainer, verantwoordelijk voor een aantal zaken die in 
verschillende commissies worden belegd. Het betreft de volgende taken; technisch beleid, organisatie 
van competitie, (club)wedstrijden en (deelname aan) toernooien, jeugdbeleid, seniorenbeleid en 
beleid rond de beschikbaarstelling van de tennisbanen. Daarnaast is de Tenniscommissie 
aanspreekpunt voor alle overige zaken die rond tennis spelen en vertegenwoordigt de voorzitter de 
Tenniscommissie in het Algemeen Bestuur. 

5.3 DOELSTELLING 

Het doel van de Tenniscommissie is het bieden van gelegenheid tot het uitoefenen van de tennissport 
op Ovezande en Driewegen. Onderdeel daarvan is: 

 Het mede beheren van de tennisaccommodaties in Driewegen en Ovezande;  

 Het beschikbaar stellen van deze accommodaties;  

 Het faciliteren van trainingen door een gediplomeerde tennistrainer; 

 Het faciliteren van deelneming aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; 

 Het faciliteren van deelneming aan overige wedstrijden en het zelf uitschrijven hiervan; 

 Het vertegenwoordigen van de leden tegenover de KNLTB. 
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Tevens heeft de Tenniscommissie tot doel de sociale cohesie in de dorpen Driewegen en Ovezande 
(en omstreken) te versterken. Onderdeel daarvan is te bevorderen dat:  

 Inwoners van de dorpen en omstreken lid worden van de nieuwe vereniging; 

 Leden van de nieuwe vereniging gaan tennissen; 

 De tennisaccommodaties (intensief) worden gebruikt door leden;  

 De tennisaccommodaties (onder voorwaarden) worden gebruikt door niet-leden;  

 De band tussen leden wordt versterkt door het organiseren van activiteiten. 
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6 OVERIGE (BINNEN)SPORTEN 

6.1 ALGEMEEN 

Ondanks dat de afdeling overige (binnen)sporten (zumba, bootcamp, pilates, yoga, trim en gym jeugd) 
relatief klein is, moet de waarde van deze afdeling niet onderschat worden. Deze sporten zijn niet weg 
te denken uit de vereniging, omdat ze een mooie aanvulling vormen op voetbal en tennis. 
Door de ruime variatie en de verschillende tijdstippen van de aangeboden overige (binnen)sporten 
binnen de vereniging is het voor vrijwel iedereen, zowel jong als oud, mogelijk om een sport te 
beoefenen. Er zijn intensieve en minder intensieve sporten en  instappen is mogelijk op elk niveau. 

6.2 DOELSTELLING 

De doelstelling is om het huidige aanbod aan binnensporten te handhaven en uit te breiden naar 
behoefte van de leden. Als er behoefte is aan een vorm van (binnen)sport die op dit moment nog niet 
aangeboden wordt kan er altijd bij de coördinator worden geïnformeerd of er mogelijkheden zijn deze 
wel aan te gaan bieden. Behalve gym voor de jeugd, wat in de gymzaal in Ovezande wordt gegeven, 
zijn alle binnensporten op dit moment in Driewegen. Als er vraag naar is, kan dit mogelijk in de 
toekomst worden uitgebreid naar Ovezande. 

6.3 ORGANISATIE 

De overige worden nu door 1 persoon gecoördineerd. Mogelijk zal bij eventuele uitbreiding van het 
aantal overige sporten en locaties in de toekomst behoefte ontstaan aan een extra vrijwilliger om 
hierin te ondersteunen. 
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7 ACCOMMODATIES 

7.1 ALGEMEEN 
De vereniging speelt op de sportparken De Fazant in Ovezande en het sportpark te Driewegen. De 
binnensporten vinden plaats in de sporthallen in Driewegen en Ovezande. Hoe de trainingen en 
wedstrijden verdeeld worden tussen de sportparken is de verantwoording van de voetbal- en 
tenniscommissies. De eindverantwoording ligt bij het Algemeen Bestuur. Bij geschillen hierover dient 
met zich hiertoe te wenden. 

7.2 KANTINE 
De dagelijkse gang van zaken rondom de inkoop, personeelsplanning, schoonmaak etc. van de 2 
kantines wordt door het Algemeen Bestuur gedelegeerd aan de Kantinecommissie.  
 
Deze commissie bestaat uit: 

 de mensen die verantwoordelijk zijn voor de planning personeel van beide kantines; 

 de mensen die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van beide kantines; 

 de persoon die de verantwoordelijk is voor de accommodaties binnen het Algemeen Bestuur. 

7.3 ONDERHOUD 
Het onderhoud op en rond de tennisbanen moet geregeld worden door de Tenniscommissie.  
Het onderhoud op en rond de voetbalvelden moet geregeld worden door de Voetbalcommissie.  
Het onderhoud van de zaal voor de binnensporten moet worden geregeld door de  
Binnensportcommissie.  
Het onderhoud van de kantines en kleedlokalen moet worden geregeld door het Algemeen Bestuur. 

7.4 ARCHIEF 
De bestaande archieven van de drie verenigingen zullen een plek krijgen binnen de nieuwe vereniging. 

7.5 HUISHOUDELIJK REGELEMENT 
Overige zaken zijn/worden, per sport, uitgewerkt in een huishoudelijk regelement van de nieuwe 
vereniging. 
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8 FINANCIËN 

8.1 CONTRIBUTIE 
Als vereniging willen we het sporten voor iedereen mogelijk maken. We hanteren dan ook een 
contributiesystematiek gebaseerd op een basis lidmaatschap, met de mogelijkheid andere sport te 
beoefenen.  
 
De contributie wordt 1 x per jaar gefactureerd, aan het begin van het seizoen. Er is een mogelijkheid 
de betaling door middel va automatische te laten uitvoeren. Dit heeft de voorkeur van de vereniging. 
Betaling in termijnen is mogelijk met automatische incasso. 
 
Een contributieseizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Afmelden voor het lidmaatschap dient tijdig (voor 
30 juni) schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. 
 
In onderstaande tabel zijn de nieuwe contributiebedragen opgenomen die gelden per 1 juli 2015. 
 

Sport Junior t/m 17 jr. Senior 18 jr. e.o. 

Basis € 45,00 € 75,00 

Voetbal *) € 20,00 € 55,00 

Tennis € 10,00 € 25,00 

Eerste binnensport € 15,00 € 15,00 

Elke volgende binnensport € 10,00 € 10,00 

 
*)het contributiebedrag “Senior 18 jaar en ouder” Voetbal is inclusief het wassen van de tenues. 
 
De hoogte van het contributiebedrag wordt jaarlijks tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering 
vastgesteld). 

8.2 SPONSORING 
Sponsoring is niet weg te denken binnen de amateursport. De vereniging biedt met de vestiging op 
beide sportparken een uitstekend platform om de sponsor inkomsten verder uit te breiden. Onder 
sponsoring wordt o.a. begrepen hoofd- en sub sponsoring van de selectie-elftallen, reclameborden, 
website en overige shirtsponsors. 
 
De Sponsorcommissies maakt een plan van aanpak waarbij het uitgangspunt is dat de huidige 
sponsors in welke vorm dan ook aan de vereniging verbonden blijven.  
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9 JURIDISCHE STRUCTUUR 

9.1 ALGEMEEN 
De verschillende sportactiviteiten zijn samengebracht in één vereniging. De vereniging stelt zich ten 
doel het doen beoefenen en het bevorderen van sport in de meest uitgebreide zin, thans omvattend 
voetbal, tennis en verschillende binnensporten. Organen van de vereniging zijn het Algemeen Bestuur 
en de Algemene Ledenvergadering. Het Algemeen Bestuur van de vereniging wordt door de Algemene 
Ledenvergadering benoemd. Daarnaast kent de vereniging commissies die door het Algemeen Bestuur 
worden benoemd en die worden belast met specifieke taken. Alleen de vereniging bezit 
rechtspersoonlijkheid, de organen van de vereniging en de commissies bezitten die niet.  
 
De verschillende sporten worden in aparte commissies ondergebracht. Daarnaast kent de vereniging 
een aantal sport overstijgende commissies voor onder meer de ledenadministratie, beheer van de 
accommodaties, organisatie van evenementen, enz. Een huishoudelijk reglement regelt de taken en 
bevoegdheden van zowel de sportcommissies als de sport overstijgende commissies. Dit huishoudelijk 
reglement wordt door het Algemeen Bestuur opgesteld en door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld.  
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10 OVERIGE ACTIVITEITEN 

10.1 CLUBORGAAN 
Er wordt gebruik gemaakt van de website, social media en e-mail om de (ere)leden, sponsors, 
donateurs en andere belangstellenden te informeren over de gang van zaken binnen de vereniging. 

10.2 WEBSITE EN SOCIAL MEDIA 
Een website en social media (Twitter, Facebook etc.) zijn vandaag de dag een belangrijk 
communicatiemiddelen naar de leden en andere belanghebbenden. Bovendien biedt een website een 
(wereldwijd) platform aan sponsoren. De vereniging heeft 1 officiële website: www.dwo15.nl, 
daarnaast zijn er Twitter- en Facebookaccounts.  

10.3 EVENEMENTEN 
Behalve evenementen die georganiseerd worden door de Voetbalcommissie en de Tenniscommissie 
zullen er per jaar ook een aantal evenementen (voor de hele vereniging) worden georganiseerd door 
de Evenementencommissie. 
  

http://www.dwo15.nl/


 

Beleidsplan DwO’15 7 maart 2017 Pag. 17 van 17 

 

BIJLAGE 1 
 

 

Bestuur vereniging

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Voetbal

Voorzitter

Secretaris

Seniorencommissie:

- coordinator 
seniorenvoetbal

- trainer 1e elftal

- trainer 2e elftal

- elftalleiders

Jeugdcommissie:

- coordinator jeugdvoetbal

- leden jeugdcommsie

Coordinator onderhoud / 
materialen / kleding

Tennis

Voorzitter
Secretaris

Organisatie tennis:
- Technische commissie
- Verenigingscompetitieleider
- Jeugdcommissie

- 55+ beleid

-Toernooi organisatie

- Onderhoud & materialen

- Ondersteunende leden

Overige 
(binnen)sporten

Voorzitter

Secretaris

Overige commissies

Vrijwilligerscommissie

Sponsorcommissie

Communicatiecommissie

Evenementencommissie

Onderhoudscommissie

Kantinecommissie

Oud papiercommissie

Ledenadministratie


