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1. Inleiding 
Onze voetbalclub drijft op de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het 
realiseren van onze doelstelling, namelijk voetballen voor heren, dames en jeugd, niet mogelijk. Wij 
streven er naar om het voetballen voor inwoners van Eind en de directe omgeving (zoals Schoor en 
Budschop) zo aantrekkelijk mogelijk en voor zover mogelijk voor iedereen bereikbaar te maken. 

Door het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor 
het vrijwilligerswerk, is het voor onze vereniging noodzaak om tot een goed vrijwilligersbeleid te 
komen. Dit om te zorgen dat onze club in de toekomst verzekerd is van voldoende vrijwilligers die 
nodig zijn voor het voortbestaan van onze vereniging. 

Om die reden heeft het bestuur besloten om het onderhavige vrijwilligersbeleid vast te stellen. Doel is 
het behouden van de huidige vrijwilligers en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dit willen we 
bereiken door: 

• inzicht en duidelijkheid te geven in wat van een vrijwilliger wordt verwacht; 

• inzicht en duidelijkheid te geven wat een vrijwilliger van de club mag verwachten; 

• inzicht en duidelijkheid te geven met betrekking tot vergoedingen. 

  

2. Visie op vrijwilligerswerk 
Om het voetballen voor iedereen (prestatief of recreatief, senior of junior, heer of dame) mogelijk te 
maken, is de inzet van vrijwilligers nodig. Daarom is en blijft de club op zoek naar vrijwilligers. Maar: 
vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Als iemand ‘ja’ tegen iets zegt, moet duidelijk zijn waaraan hij 
begint, wat van hem wordt verwacht, maar tegelijkertijd mag de club verwachten dat een vrijwilliger 
zijn afspraken nakomt en als vrijwilliger doet wat van hem wordt verwacht. 

Met uitzondering van enkele functies binnen de club werken we met onbetaalde vrijwilligers. Dit maakt 
dat voor iedereen, maar zeker voor de jeugd, de contributie laag kan blijven. Hiermee maken we dat 
voetbal zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar is. We gaan er vooralsnog vanuit dat wij alleen 
echte vrijwilligers nodig hebben die zich hiervoor zelf aanmelden of hiervoor benaderd zijn.  

Wij gaan vooralsnog niet uit van verplichte taken voor leden en ouders van jeugdleden. Dit werkt 
echter alleen indien we voldoende vrijwilligers hebben en blijven behouden. 

De vrijwilliger mag in ieder geval duidelijkheid verwachten van de club. Daarnaast moeten we als club 
zorgen dat een vrijwilliger goed wordt gefaciliteerd om ‘zijn’ werk te doen. Daar ligt een taak bij het 
bestuur om daar voor te zorgen. 

Daarnaast mag de club van de vrijwilliger verwachten dat hij de taken uitvoert die bij een functie of rol 
horen. Daaraan kan de vrijwilliger alleen voldoen als duidelijk is wat bij een taak of rol hoort. Van 
belang bij dit alles is dat vrijwilligers taken uitvoeren die bij de vrijwilliger horen, die hij graag doet en 
waar hij of zij waardering uit behaalt. In het belang van de club, en in het belang van de vrijwilliger zelf. 

 

3. Uitgangspunten voor het vrijwilligersbeleid 
• Eindse Boys heeft een sportieve doelstelling, maar vervult ook een sociale en maatschappelijke 

functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf ook baat bij. 

• Eindse Boys werkt niet met geldelijke vergoedingen voor het vrijwilligerswerk. Uitzondering hierop 
vormen enkele benoemde functies die verder reiken dan het karakter van gebruikelijk 
vrijwilligerswerk. 

• Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij zich houdt aan de algemeen geldende regels en 
normen en waarden van de voetbalclub. Zie hiervoor de gedragsregels van de vereniging. Een 
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vrijwilliger die een taak verricht, draagt daarvoor ook de verantwoordelijkheid: er is geen sprake 
van vrijblijvendheid. 

• Wij verwachten dat ouders van jeugdeden zoveel als mogelijk helpen bij de club en 
ondersteuning bieden aan het jeugdkader. 

• Het bestuur zorgt dat vrijwilligers goed gefaciliteerd worden in het uitoefenen van hun functie. De 
club stimuleert en financiert relevante cursussen. 

• De club zorgt dat functies goed omschreven zijn, zodat duidelijk is welke taken tot het pakket van 
een vrijwilliger behoren. 

• De club zet zich in om de vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen. Dit vindt in ieder geval 
plaats in de vorm van een jaarlijkse vrijwilligersavond. Daarnaast moet er tussentijds aandacht 
bestaan om het werk te waarderen. 

Dit alles maakt dat het leuk moet zijn om een vrijwilligersfunctie bij Eindse Boys uit te voeren. 

 

4. Wat verwacht de club van een vrijwilliger? 
Wij verwachten als club van een vrijwilliger dat hij de verantwoording draagt voor een functie die hij als 
vrijwilliger aanvaardt. Hierbij maakt het geen verschil of het gaat om een jeugdleider die twee 
trainingen per week verzorgt en op zaterdag een wedstrijd begeleidt of een vrijwilliger die eenmaal in 
de maand de kalklijnen trekt. Afspraak is afspraak. Je komt je afspraken na en als dit niet lukt, laat je 
dit weten aan het bestuur en maak je nieuwe afspraken. 

Naast de uitvoering van taken, is er altijd aandacht voor de normen en waarden binnen de club. Zeker 
waar gewerkt wordt met jeugd. Jeugd ontwikkelt zich, leert iedere dag en tal van zaken beïnvloeden 
de opvoeding en ontwikkeling van een jeugdlid. De voetbalclub is daar zeker geen uitzondering op. De 
jeugd moet bij ons leren wat wij ‘normaal’ en zeker wat we niet ‘normaal’ vinden. Dit geldt ook voor 
senioren. Elkaar aanspreken op wat wel en niet kan, hoort erbij Overigens geldt dit ook voor leden, 
ouders: feitelijk alles en iedereen op de club. 

 

5. Wat mag de vrijwilliger van de club verwachten? 
Op de eerste plaats mag een vrijwilliger verwachten dat de club duidelijk omschreven heeft wat bij een 
vrijwilligersfunctie hoort. Daarom zal de club een overzicht opstellen van alle vrijwilligersfuncties 
binnen de club met daarbij een omschrijving van de diverse taken. 

Het bestuur heeft de taak om de vrijwilligers zodanig te faciliteren dat zij goed hun werk kunnen doen. 
Dit kan van alles en nog wat inhouden. Denk hierbij aan ballen bij de training, een leidersjack, maar 
ook cursussen of zelfs een budget om een activiteit uit te voeren. Het bestuur zorgt voor de faciliteiten 
die nodig zijn om een functie te kunnen vervullen. Indien een vrijwilliger nog aanvullende faciliteiten 
nodig heeft, wordt per situatie bekeken of aan deze vraag kan worden voldaan. Declaraties voor 
faciliteiten worden alleen vergoed indien daarover voorafgaand afspraken zijn gemaakt. 

Het bestuur zorgt ervoor dat er sprake is van goede communicatie met de vrijwilligers. Dit is nodig om 
te bekijken of ‘we nog op de goede weg zitten’ maar ook om te achterhalen of er extra faciliteiten 
nodig zijn en/of het bestuur voor extra zaken moet zorgen. Verder biedt dit de mogelijkheid aan de 
vrijwilliger om zijn ervaringen te delen, vragen te stellen etc. 

De wijze waarop overleg en communicatie plaatsvindt kan verschillen per vrijwilligersfunctie. Bij de 
jeugdleiders gaat dit bijvoorbeeld door periodieke overleggen met meerdere jeugdleiders tegelijk. Bij 
bepaalde functies zal het vooral een tussentijds praatje zijn om te bekijken hoe de zaken lopen. Een 
ding is wel duidelijk: we willen niet naar een organisatie die functioneringsgesprekken houdt met de 
vrijwilligers. Dit vinden we een te vergaande vorm voor onze vrijwilligersorganisatie. 

Bij de uitgangspunten is al genoemd dat de club zich inzet om de vrijwilligers op diverse wijzen te 
waarderen. Dit vindt in ieder geval plaats in de vorm van een jaarlijkse vrijwilligersavond. Daarnaast 
moet er tussentijds aandacht bestaan om het werk te waarderen. Dit kan in de vorm van een 
schouderklopje, een bemoedigend woordje of anderszins. Bij uitzondering worden vrijwilligers plenair 
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bedankt bij officiële of minder officiële gelegenheden (bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, 
jaarvergadering of seizoensafsluiting). Dit ter beoordeling aan het bestuur (al dan niet na een tip van 
een lid). 

  

6. Vergoedingen en verzekeringen 
Het uitgangspunt is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichtte werkzaamheden. Wel wil 
de club vrijwilligerswerk promoten door een zakje met muntjes voor de kantine ter beschikking te 
stellen.  

Uitzondering op het niet betalen van vergoedingen vormen functies die door het bestuur zijn benoemd 
als betaalde functies. In het organisatiedocument van de club staan de betreffende functies vermeld; 
invulling daarvan gebeurt door middel van een arbeidsovereenkomst met de club. De club streeft naar 
zo weinig mogelijk betaalde functies. Waar geen vrijwilliger gevonden kan worden of dit uit hoofde van 
de functie onwenselijk is en evenmin een arbeidsovereenkomst mogelijk of wenselijk is, kan een 
beperkte vrijwilligersvergoeding worden verstrekt. Dergelijke vergoedingen strekken niet verder dan 
het bedrag dat fiscaal gemaximeerd aan een vrijwilliger mag worden vergoed. 

Eindse Boys heeft een collectieve verzekering bij de KNVB die schade vergoedt welke niet door 
reguliere verzekeringen wordt gedekt (vangnetverzekering). Hierbij gaan we er vanuit dat vrijwilligers 
zelf voor de volgende verzekeringen zorgen: 

• een aansprakelijkheidsverzekering; 

• een ongevallenverzekering; 

• een autoverzekering (inclusief inzittenden verzekering). 
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7. Vrijwilligersfuncties en bijbehorende taken 
De club kent in ieder geval de volgende vrijwilligersfuncties. Per functie is een opsomming vermeld 
van de taken die in ieder geval bij de betreffende functie behoren. 

A. Voorzitter 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en leiden bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en leiden vergaderingen van dagelijks bestuur 

• Voorbereiden en leiden Algemene Ledenvergadering 

• Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Representeren van de vereniging bij eigen / andere activiteiten 

• Voeren van PR en promotie van de vereniging 

• Aanwezig en aanspreekbaar zijn en aandacht tonen voor (de wensen en problemen van) leden 

• Leden bij elkaar brengen, trachten conflicten binnen de vereniging te voorkomen en waar nodig 
op te lossen 

• Voortouw nemen bij zoektocht naar nieuwe bestuursleden 

 

B. Secretaris 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en bijwonen vergaderingen van dagelijks bestuur 

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Vastleggen en bewaken afspraken bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Voeren van de ledenadministratie 

• Registreren en distribueren van verenigingspost 

• Verzorgen van nieuwe inschrijvingen, wijzigingen en afmeldingen/overschrijvingen van leden en 
andere verenigingsfunctionarissen bij de KNVB en in de verenigingsdatabase en communiceren 
hierover met relevante andere bestuursleden en/of vrijwilligers 

• Fungeren als algemeen contactpersoon voor de KNVB 

• AVG bepalingen toetsen en vastleggen 

• Bijhouden van de VOG administratie 

 

C. Penningmeester 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en bijwonen vergaderingen van dagelijks bestuur 

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Verzorgen van de verenigingsboekhouding 

• Bewaken van de financiële afhandeling van de kantinezaken 

• Opstellen en bewaken van de jaarbegroting 

• Verzorgen van de loonadministratie 

• Opstellen van de jaarrekening 

• Voorbereiden van de kascontrole 

• Incasseren van contributies aan de hand van de ledenadministratie 

• Opstellen en uitsturen van de sponsorfacturen en overige opbrengstfacturen 

• Verzorgen van de inkoop van trainings/wedstrijdmaterialen/overige materialen  

• Onderhouden van de contractenadministraties (leveranciers / verzekeringen e.d.) 

• Bijhouden van de sponsoradministratie en de sponsorcontracten 
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D. Bestuurslid voetbaltechnische zaken (VTZ) heren 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen en  

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Voorbereiden en leiden van vergaderingen van de commissie VTZ heren 

• Bewaken en actualiseren visiedocument “de Groen-witte draad” 

• Voorbereiden en leiden periodiek leidersoverleg heren 

• Bezoeken wedstrijden en trainingen seniorenelftallen 

• Werven en selecteren van de hoofdtrainer voor de heren (in overleg met bestuur) en leiders 

• Voeren van evaluatiegesprekken met hoofdtrainer en leiders 

• Zorgdragen (in overleg met bestuurslid jeugd jongens) voor een goede overgang van 
jeugdspelers naar de senioren en een juiste inzet van jeugdleden bij seniorenelftallen 

• Voorbereiden van de jaarlijkse indeling van spelers buiten de selectie 

• Ontvangst van bezoekende verenigingen bij thuiswedstrijden 1e elftal 

 

E. Bestuurslid voetbaltechnische zaken (VTZ) meisjes/vrouwen 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Voorbereiden en leiden van vergaderingen van de commissie VTZ meisjes/dames 

• Bewaken en actualiseren visiedocument “de Groen-witte draad” 

• Voorbereiden/leiden periodiek leidersoverleg meisjes/vrouwen 

• Bezoeken wedstrijden en trainingen meisjes- en vrouwenelftallen 

• Werven en selecteren van de hoofdtrainer voor de vrouwen (in overleg met bestuur) en leiders 

• Voeren van evaluatiegesprekken met hoofdtrainer en leiders 

• Afstemmen met het bestuurslid jeugd jongens voor de indeling van meisjes in jeugdteams 

• Zorgdragen voor een goede overgang van meisjes naar de vrouwen en een juiste inzet van 
meisjes bij vrouwenelftallen 

• Coördineren van de samenwerkingsteams met Merefeldia 

• Ontvangst van bezoekende verenigingen bij thuiswedstrijden 1e elftal 

 

F. Bestuurslid voetbalzaken jeugd jongens 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Bewaken en actualiseren visiedocument “de Groen-witte draad” 

• Periodiek overleg bijwonen met de voetbaltechnisch jeugdcoördinator, de coördinatoren en alle 
jeugdleiders/keeperstrainers 

• Bezoeken wedstrijden en trainingen jeugdteams 

• Werven en selecteren van de voetbaltechnisch jeugdcoördinator 

• Zorgdragen (in overleg met bestuurslid voetbalzaken heren) voor een goede overgang van 
jeugdspelers naar de senioren en een juiste inzet van jeugdleden bij seniorenelftallen 

• Werven en selecteren van jeugdleiders en coördinatoren onderbouw en bovenbouw teams 

• Voorbereiden van de jaarlijkse indeling van spelers in de jeugdteams  
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G. Bestuurslid kantinezaken en ontspanning 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Voorbereiden en leiden vergaderingen kantinecommissie 

• Zorgen voor een goed functioneren van de kantine (bar en keuken) 

• Voeren van overleg met de kantinebeheerster 

• Zorgen voor de benodigde vergunningen voor de kantine, horeca, vluchtplan e.d. 

• Afstemmen met de ontspanningscommissie 

• Opstellen prijslijst 

• Afstemmen met interieurverzorg(st)er 

 

H. Bestuurslid onderhoud1 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen 

• Voorbereiden en bijwonen Algemene Ledenvergadering 

• Toezicht houden op de naleving van de regels binnen de vereniging 

• Voorbereiden en leiden vergaderingen onderhoudscommissie 

• Aanschaffen en/of vervangen gehele inventaris, inboedel, machines, wedstrijdmaterialen en 
sportkleding2 in overleg met materiaalbeheerder 

• Toezien op onderhoud en/of reparatie van de gehele inventaris, inboedel, machines, 
wedstrijdmaterialen, sportkleding, afrastering, gebouwen en parkeerterrein en velden waaronder 
maaien, lijnen trekken, sproeien, kunstmest zaaien, in overleg met onderhoudscommissie 

• Voeren van contacten met bedrijven/uitvoerders aangaande onderhoud 

 

I. Vrijwilliger websitecommissie 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Voeren van beheer over de website 

• Afstemmen met technische beheerder/ hosting bedrijf 

• Reageren op verzoeken van leden voor plaatsing van artikelen op de website 

 

J. Vrijwilliger sponsorcommissie 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Organiseren van en ondersteunen bij sponsorevenementen 

• Aantrekken en onderhouden van contacten met sponsoren 

• Meedenken over en organiseren van (para)commerciële activiteiten binnen of uit naam van de 
vereniging 

• Voeren van overleg met bestuurslid dat linking pin is naar de sponsorcommissie 

  

 
1 Op dit moment niet ingevuld 
2 Bijbehorende kosten ter goedkeuring voorleggen aan bestuur voor zover hoger dan door bestuur 
vastgesteld grensbedrag. 
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K. Vrijwilliger onderhoudscommissie 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Onderhouden en/of repareren van de gehele inventaris, inboedel, machines, 
wedstrijdmaterialen, sportkleding, afrastering, gebouwen en parkeerterrein en velden waaronder 
maaien, lijnen trekken, sproeien, kunstmest zaaien 

 

L. Vrijwilliger kantine- en ontspanningscommissie 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Bedenken en organiseren van evenementen 

• Vrijwilligerswerk uitvoeren tijdens deze evenementen 

• Versieren van de kantine 

• Ondersteunen bij bar- en keukenwerkzaamheden 

• Bijwonen van vergaderingen met het bestuurslid kantinezaken en de kantinebeheerder 

 

M. Wedstrijdsecretaris senioren 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Communiceren over de planning van wedstrijden en trainingen van alle senioren elftallen, in het 
bijzonder met de scheidsrechterscoördinator senioren 

• Toewijzen van velden en kleedruimtes in overleg met de wedstrijdsecretaris jeugd 

• Communiceren met de KNVB waar nodig 

• Tijdig informeren van betrokkenen (tegenpartij, scheidsrechter en leiders) ingeval van afgelaste 
thuiswedstrijden 

• Bijhouden contactgegevens andere verenigingen 

• Verzorgen jaarlijkse inschrijving van seniorenteams richting de KNVB 

• Voorbereiden en bijwonen periodiek leidersoverleg heren en meisjes/dames 

 

N. Wedstrijdsecretaris jeugd 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Communiceren over de planning van wedstrijden en trainingen van alle jeugdteams 

• Toewijzen van velden en kleedruimtes in overleg met de wedstrijdsecretaris senioren 

• Regelen van scheidsrechters voor jeugdwedstrijden 

• Communiceren met de KNVB waar nodig 

• Tijdig informeren van betrokkenen (tegenpartij, scheidsrechter en leiders) ingeval van afgelaste 
thuiswedstrijden 

• Bijhouden contactgegevens andere verenigingen 

• Verzorgen jaarlijkse inschrijving van jeugdteams richting de KNVB 

• Voorbereiden en bijwonen periodiek overleg jeugdcommissie 
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O. Elftalleider senioren 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• In overleg met de hoofdtrainer zorgen voor bemensing van het elftal inclusief vlagger (in overleg 
met overige elftalleiders zorgen voor aanvulling indien onvoldoende eigen spelers) 

• Behalve bij 1e elftal bepalen van de wedstrijdopstelling, coaching en invalbeurten 

• Invullen van het digitale wedstrijdformulier 

• Coördineren van het wassen van de wedstrijdkleding 

• Zorgen voor tijdige informatieverstrekking richting elftalleden bij wijziging of afgelasting van het 
programma 

• Contact houden met het bestuurslid voetbalzaken heren en de wedstrijdsecretaris 

• Zorgen voor reserve-wedstrijdballen en waterzak bij wedstrijden senioren 

• Zorgen voor het schoon en afgesloten achterlaten van de kleedkamers van eigen elftal en 
ontvangend elftal bij thuiswedstrijden 

• In overleg met het kantinepersoneel zorgen voor thee in de rust en thee/koffie voor leiders en 
scheidsrechter rondom de thuiswedstrijden 

• Bewaken waarden en normen binnen het elftal 

• Zorgen voor een goede teamsfeer 

• Bij laatste wedstrijd op enige speeldag: doelnetten omhoog trekken en hoekvlaggen opruimen3  

 

P. Jeugdcoördinator Onderbouw (F-mini t/m JO12) Bovenbouw (JO13 

t/m JO19) 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Organiseren bijeenkomsten jeugdleiders i.o.m. Jeugdcoördinator 

• Voorbereiden en bijwonen overleg jeugdcommissie i.o.m. Jeugdcoördinator 

• Uitdragen en uitvoeren Groen-witte draad voor het onderdeel jeugd 

• Verzorgen indeling jeugdteams in overleg met jeugdleiders, voetbaltechnisch jeugdcoördinator 
en bestuurslid jeugd 

• Eerste aanspreekpunt OB/BB jeugdleiders en ouders/verzorgers 

• Communiceren met jeugdleiders en ouders indien noodzakelijk of gewenst 

• Bewaken waarden en normen binnen de vereniging 

• Ondersteunen bij opstellen oefenprogramma’s voor de jeugd 

• Evaluatiegesprekken jeugdleiders OB en BB met Jeugdcoördinator 

• Uitzetten en evalueren spelersbeoordelingen dec en april i.o.m. Jeugdcoördinator 

• Werven en selecteren van jeugdleiders 

• Bezoeken wedstrijden en trainingen jeugdteams 

• Voetbaltechnische invulling jeugdteams 

 

Q. Coördinator Jeugd keepers 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Organiseren bijeenkomsten keepertrainers i.o.m. Jeugdcoördinator 

• Bijwonen overleg jeugdcommissie en jeugdleiders 

• Uitdragen en uitvoeren Groen-witte draad voor het onderdeel jeugd 

• Communiceren met jeugdleiders en ouders indien noodzakelijk of gewenst 

• Bewaken waarden en normen binnen de vereniging 

• Trainingsoefeningen verzorgen voor de keepers trainers 

• Evaluatiegesprekken keeperstrainers samen met Jeugdcoördinator 

• Uitzetten en evalueren keepersbeoordelingen dec en april i.o.m. Jeugdcoördinator 

• Advies van alle jeugdkeepers voor jaarlijkse teamindelingen 

• Bezoeken wedstrijden (beoordeling keepers) en keeperstrainingen 

 
3 Veld moet leeg zijn ivm robotmaaier. 
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R. Jeugdleider 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Zorgen voor bemensing van het team inclusief vlagger (in overleg met overige jeugdleiders 
zorgen voor aanvulling indien onvoldoende eigen spelers) 

• Bepalen van de wedstrijdopstelling, coaching en invalbeurten 

• Invullen van het digitale wedstrijdformulier 

• Zorgen voor tijdige informatieverstrekking richting teamleden bij wijziging of afgelasting van het 
programma 

• Contact houden met het bestuurslid voetbalzaken jeugd jongens of meisjes/dames en de 
wedstrijdsecretaris jeugd en de diverse jeugdcoördinatoren 

• Zorgen voor reserve-wedstrijdballen en waterzak bij wedstrijden 

• Zorgen voor het schoon en afgesloten achterlaten van de kleedkamers van eigen team en 
ontvangend team bij thuiswedstrijden 

• In overleg met het kantinepersoneel zorgen voor thee of ranja in de rust en thee/koffie voor 
leiders en scheidsrechter rondom de thuiswedstrijden 

• Bewaken waarden en normen binnen het team 

• Zorgen voor een goede teamsfeer 

• Voorbereiden en verzorgen trainingen jeugdteam 

• Communiceren met ouders indien noodzakelijk of gewenst 

 

S. Materiaalbeheerder 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Uitgeven en innemen van alle verenigingseigendommen (sleutels, coachjassen, 
wedstrijdtassen, spelerstenues) en noteren van schade aan materialen  

• Zorgdragen voor aanwezigheid van voldoende materialen (ballen, goals, waterzak, tassen) 

• Afstemmen met bestuurslid onderhoud 

 

T. Kantinebeheerder4 en vrijwilligers voor de kantine 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Openen en sluiten van de kantine 

• Inkopen van kantinebenodigdheden, versiering of aankleding5 

• Bar en keuken gereed maken voor gebruik 

• Beheren kassa en pinautomaat en registratie verbruik voor eigen beheer 

• Bedienen vanuit de bar en keuken (dranken en etenswaar serveren) 

• Overleggen met bestuurslid kantinezaken en met kantine- en activiteitencommissie (bijwonen 
vergaderingen) 

• Opstellen prijslijst keuken en bar (in overleg met bestuurslid kantinezaken) 

• Controleren werkroosters vrijwilligers 

• Toezicht houden op naleving van de horecawetgeving en horecaregels opgesteld door de 
KNVB, gemeente of andere overheid 

• Controleren en sluiten kleedlokalen 

• Koelkasten aanvullen 

• Televisie en beamer en muziek bedienen 

• Betalen en registreren scheidsrechters 

• Op wedstrijddagen thee zetten voor de spelende teams en scheidsrechter 

• Bar en keuken schoonmaken (exclusief de vloeren), de rest van de kantine wordt gepoetst door 
de interieurverzorg(st)er 

• Tafels en stoelen schoonmaken 

 
4 Dit kan (deels) een betaalde functie zijn. 
5 In overleg met bestuurslid kantinezaken. 
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U. Interieurverzorg(st)er6 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Schoonmaken van de kantine en toiletten7 

• Gehele vloer van de kantine schoonmaken (inclusief de bar en de keuken) 

• Zorgen voor voldoende schoonmaakmiddelen 

• Zorgen voor toiletartikelen 

• Communiceren met het bestuurslid kantinezaken indien er zich problemen voordoen en/of de 
regels niet worden nageleefd 

 

V. Wedstrijdlokaal beheerder 
Tijdsindicatie: nog te bepalen 

• Nog invullen 

 

 

 
6 Dit kan (deels) een betaalde functie zijn. 
7 In overleg met het bestuurslid kantinezaken kan er gekeken worden naar een dag waarbij de gehele 
kantine grondig schoongemaakt wordt. Dit in samenwerking met enkele vrijwilligers ter ondersteuning. 


