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VOETBAL BELEIDSPLAN VV GORSSEL 2015-2020 

Voorwoord  

 

De afgelopen decennia hebben vele mensen als vrijwilliger, (jeugd) lid, leider, begeleider, trainer of bestuurder tijd en moeite 
geïnvesteerd in de organisatie, opleiding en begeleiding van jeugdspelers en teams van V.V. Gorssel. De kennis en ervaring die 
hiermee wordt opgedaan is van onschatbare waarde voor de vereniging en dient ook te worden behouden en uitgebreid te 
worden om de ambities van de vereniging te bewerkstelligen.  

Dit beleidsplan geeft richting en invulling aan de huidige en toekomstige organisatie en de ontwikkeling van het voetbal bij V.V. 
Gorssel. In dit beleidsplan worden de ambities en kaders van de vereniging voor de komende 5 jaren uiteengezet en wordt 
eveneens invulling gegeven aan de juiste borging van de aanwezige kennis en ervaring.  

VV Gorssel heeft passend sportaanbod waarbij beleving in beweging centraal staat! Het aanbod is niet enkel gericht prestatie, 
maar vooral op beweging, ontspanning en plezier. Als vereniging hebben we de ambitie om onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in te vullen zowel binnen het dorp Gorssel en de gemeente Lochem. VV Gorssel wil hierbij actief in te spelen 
op innovatieve en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Missie 

VV Gorssel wil een verantwoorde sportaanbieder zijn in de gemeente Lochem en een constructieve bijdrage leveren aan een leven 
lang sporten en bewegen. VV Gorssel is een amateur-voetbalvereniging waar prestatie, beleving, plezier en respect leidend zijn 
en waar de sterke onderlinge band resulteert in een herkenbare positieve clubcultuur. 

- VV Gorssel heeft sportaanbod dat aansluit op de eigen doelgroep(en) en beschikt over gediplomeerd kader. We hebben 
een financieel gezonde status en een schone en veilige accommodatie.  

- Onze structuur en het beleid richt zich op de toekomst; we kijken hierbij niet alleen naar de interne organisatie, maar 
kijkt ook naar samenwerking met andere organisaties.  

- We hebben aandacht voor vrijwilligers (beleid)  

- We hebben aandacht voor zowel sportwaarden (als sportiviteit) als sport-overstijgende waarden (zoals bijvoorbeeld 
gezondheidsbeleid).  

Het beleidsplan zal op jaarlijkse basis geactualiseerd en doorontwikkeld worden zodat deze in lijn blijft met de veranderende 

omgeving van de voetbalvereniging . Het bestuur en de verschillende ondersteunende commissies hebben doelstellingen/ 

ambities  opgesteld die wij als voetbalvereniging in de periode 2015-2020 willen waarmaken. Het bestuur heeft met dit beleidsplan 

tot doel om de ambities en kaders voor de komende jaren te schetsen.  

Op basis van dit beleidsplan verwacht het bestuur dat iedere commissie gaat aangeven (middels een plan,  actielijst , etc.) op 

welke wijze men gaat bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Als bestuur zullen we vervolgens input 

geven op deze plannen, monitoren op de status en zorgen voor ondersteuning/ besluitvorming bij de realisatie van de plannen. 

Wij hopen met dit beleidsplan alle partijen die betrokken zijn bij V.V. Gorssel een richting en structuur mee te geven, waardoor 

het bij de vereniging nog prettiger werken en meedoen wordt. Het bestuur staat open voor op- en aanmerkingen en zal deze bij 

het actualiseren van het beleidsplan zo nodig meenemen.  
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Hoofdstuk 1: Visie en doelstellingen 

1.1  Visie 

Als vereniging trachten we ons beleid met en horizon van 5 jaar vooruit neer te zetten. Met deze aanpak willen we andere mensen 

mee krijgen in onze ambities maar ook recht blijven doen aan de cultuur van de vereniging en de sterk afhankelijkheid van de 

kundigheid en hoeveelheid vrijwilligers.  

Visie: 

VV Gorssel is een toonaangevende voetbalvereniging voor de actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen, op een 

maatschappelijk verantwoorde wijze binnen de Gemeente Lochem 

Kernwaarden 

• Sociale binding 
• Sportief 
• Beleving 
• Ambitieus  
• Respect 

Voor de periode 2015-2020 hebben we als vereniging een aantal doelstellingen opgesteld om onze visie te kunnen invullen en 

deze hebben we gegroepeerd naar de 6 belangrijke pijlers van onze vereniging. 

1.2  Doelstellingen 

Ten aanzien van de vermelde 6 pijlers heeft het bestuur, met input van verschillende commissies en individuele bij VV Gorssel 

betrokken personen, de volgende ambities vastgesteld. 

1. Eerste elftal en selectie 

De ambitie van de voetbalvereniging aangaande het eerste elftal is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en op zo’n hoog 

mogelijk niveau de mogelijkheid te bieden de voetbalsport in Gorssel te kunnen uitoefenen. Presteren dient hierbij voorop te 

staan waarbij duidelijke herkenbaarheid, eigen identiteit van de vereniging maar vooral ook spelvreugde de belangrijkste aspecten 

zijn om het voortbestaan van het (jeugd) voetbal in Gorssel te waarborgen. Dit zijn tevens de randvoorwaarden waardoor (jeugd) 

spelers zich kunnen ontwikkelen met als oogmerk dat:  

 spelers zich op geestelijk en lichamelijk niveau kunnen ontwikkelen;  

 met respect en op basis van algemeen gedragen normen en waarden met elkaar wordt samengespeeld en omgegaan;  

 spelers verbonden zijn en blijven aan de vereniging (als speler, coach, bestuurslid, lid, vrijwilliger enz.).  

Doelstellingen  

 Het eerste elftal dient binnen 5 jaar een stabiele 4e klasser te zijn 

2. Lagere seniorenelftallen 

De ambitie van de lagere senioren elftallen is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en aantrekkelijke manier de mogelijkheid 

te bieden de voetbalsport in Gorssel te kunnen uitoefenen. Presteren naar vermogen en op maat van spelers en teams, kwaliteit 

en continuïteit en vooral de spelvreugde zijn de pijlers om het voortbestaan van het seniorenvoetbal in Gorssel te waarborgen. 

Dit zijn tevens de randvoorwaarden waardoor senioren graag blijven voetballen met als oogmerk dat:  

 er met plezier en enthousiasme de voetbalsport kan worden uitgeoefend;  

 met respect en op basis van normen en waarden met elkaar wordt samengespeeld en omgegaan;  

 de speler ook op latere leeftijd verbonden is en blijft aan de vereniging (als speler, coach, bestuurslid, lid, vrijwilliger enz.).  

Doelstellingen  

 het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan onze leden, en vooral plezier in het voetballen bijbrengen en houden;  
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 Ieder lid moet op zijn/ haar niveau met plezier kunnen presteren, waarbij we minimaal 4 seniorenelftallen (naast het 

eerste) willen hebben in 2020 

 presteren op maat en mogelijkheden van een team of de individuele spelers, en daardoor presteren op een zo goed 

mogelijk niveau.  

 het tonen van sportief gedrag, normen en waarden op en rond de velden ( zie gedragscodes V.V. Gorssel);  

 werken aan een goede in- en doorstroming tussen de verschillende elftallen  

3. Jeugd 

De ambitie van de jeugdafdeling is om iedere speler op een gezonde, zinvolle en aantrekkelijke manier de mogelijkheid te bieden 

de voetbalsport in Gorssel te kunnen uitoefenen. Presteren naar vermogen en op maat van spelers en teams, kwaliteit en 

continuïteit van het jeugdopleiding kader, duidelijke herkenbaarheid en eigen identiteit van de vereniging maar vooral de 

spelvreugde zijn de pijlers om het voortbestaan van het jeugdvoetbal in Gorssel te waarborgen.  

Elk voetballertje, of hij nu meer of minder aanleg heeft, heeft bij zijn club recht op een leerproces, dat zowel garant staat voor een 

optimale ontwikkeling van zijn mogelijkheden als wel van de beleving, die hij zoekt in die vrije tijdsbesteding. We doen recht aan 

iedere speler door zo veel mogelijk aan te sluiten bij ieders kwaliteiten en prestatiedrang. Zo is er ruimte voor de recreatieve 

speler en de ambitieuze speler. Ieder kind is even goed, sommigen leren alleen sneller voetballen. Inzet en kwaliteit zijn even 

belangrijk. De individuele ontwikkeling van een speler binnen een team staat voorop. 

Dit zijn tevens de randvoorwaarden waardoor jeugdspelers zich kunnen ontwikkelen met als oogmerk dat:  

 er met plezier en enthousiasme de voetbalsport kan worden uitgeoefend;  

 de jeugdspeler zich kan ontwikkelen, zowel recreatief als prestatief;  

 met respect en op basis van normen en waarden met elkaar wordt samengespeeld en omgegaan;  

 de jeugdspeler ook op latere leeftijd verbonden blijft aan de vereniging (als speler, coach, bestuurslid, lid, vrijwilliger 

enz.).  

Doelstellingen  

 het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding aan onze jeugdleden, en vooral plezier in het voetballen bijbrengen en 

houden;  

 het bieden van een kwalitatief goede voetbaltechnische opleiding. Dit door te investeren in (gediplomeerde) 

jeugdtrainers- en leiders, in faciliteiten en materialen en een sterk jeugdopleiding kader- en organisatie;  

 presteren op maat en mogelijkheden van een team of de individuele spelers, en daardoor presteren op een zo goed 

mogelijk niveau.  

 het aanleren van sportief gedrag, normen en waarden op en rond de velden ( zie gedragscodes V.V. Gorssel);  

 werken aan een goede in- en doorstroming tussen de verschillende jeugdelftallen en van jeugdafdeling naar de 

seniorenelftallen. 

 Selectie-elftallen per categorie dienen minimaal op 2e klasse niveau te voetballen. Waarbij het streven is minimaal 1 

elftal per leeftijdscategorie  

4. Accommodatie en horeca 

De ambitie van de vereniging is om de gehele accommodatie en de horeca die hierbinnen wordt aangeboden, dusdanig in te 

richten en te onderhouden, zodat deze tegemoet komt aan de wensen en eisen van de gebruikers van deze voorzieningen en 

horeca. De accommodatie dient 

 in eerste instantie te voorzien in goede voorzieningen om het aanbod van voetbal (sport en ontspanning) richting (spelende) 

leden, begeleiding, publiek en tegenstanders niet te belemmeren. Hiermee doelen we onder meer op de juiste voorzieningen 

als voetbal (wedstrijd & trainingsvelden), kleedkamers, kantine, verlichting, douches & toiletten, ballenhok, etc.  

 ten tweede dient de kantine en in het bijzonder het horeca gedeelte, op een dusdanige manier te zijn ingericht zodat het 

aanbod van horeca (zowel in kwaliteit als kwantiteit) kan worden ingevuld en daarmee ook gasten service kan bieden en het 

verblijf kan veraangenamen. 
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Doelstellingen 

 De accommodatie dient in 2020 dusdanig gemoderniseerd te zijn zodat deze geen groot onderhoud/ verbouwing behoeft 

de komende 10 jaar (tot 2030) 

 Kantine-omzet dient in 2020 op een gezonde wijze gegroeid te zijn naar 60k per jaar (zonder dat daar onevenredige 

prijsverhogingen tegenover staan) 

5. Clubcultuur/ betrokkenheid 

Clubcultuur is een complex en allesomvattend begrip. Een amateurvoetbalclub is een gemeenschap; daar liggen haar wortels en 

kracht. Lokale en regionale verankering en binding zijn hierbij cruciaal voor verenigingen. Cultuur wordt (mede) bepaald door de 

houding en gedrag van alle betrokkenen, die een basis vormen voor de binnen de club geldende regels. VV Gorssel hecht veel 

belang aan een hartelijke cultuur met een hechte band met (jeugd)leden, vrijwilligers, supporters en andere betrokkenen. VV 

Gorssel heeft hierbij de volgende doelstellingen benoemd. 

Doelstellingen 

 VV Gorssel wil een maatschappelijk verantwoorde en sportieve club met een voor ieder herkenbare identiteit  

 De club dient leden actief te binden en betrokkenheid te vergroten.  

 Plezier staat voorop maar niet zonder (tegen)prestatie 

 Actieve verbinding zoeken met andere (sport) verenigingen en daarbij zoeken naar optimale keuzes en middelen om 

daarmee sportaanbod en betrokkenheid binnen het dorp Gorssel te stimuleren. 

6. Financiën  

De vereniging kan alleen gezond functioneren en door ontwikkelen, wanneer er een strak en onderbouwd progressief financieel 
beleid wordt gevoerd. De constante kosten waar we als vereniging mee te maken hebben evenals de financieringskosten en de 
aflossingsverplichting dienen uit de reguliere contributie, subsidies en horeca inkomsten betaald te worden. additionele 
inkomsten vanuit de sponsoring kan vervolgens aangewend worden om additionele investeringen te doen of voorzieningen te 
treffen. Hiertoe wordt jaarlijks een financieel plan ingediend ter goedkeuring aan de ALV. VV Gorssel heeft hierbij de volgende 
doelstellingen benoemd: 

 Financieel gezonde club die in staat is zelfstandig te blijven bestaan en ieder jaar een gezonde groei nastreeft 

 De club wil een proactief investeringsbeleid hanteren, waarbij iedere functie en commissie op jaarlijkse basis een 

begroting dient op te stellen, welke gedurende het jaar door het bestuur zal worden gemonitord. 

 Samen met andere verenigingen zoeken naar (financiële) mogelijkheden om de opbrengsten en daarmee de kwaliteit van 

het sportaanbod en accommodaties te vergroten 
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2. Organisatie 

 

In bijlag 1 staat beschreven welke vrijwilligers binnen de vereniging een rol vervullen in onderstaande functies en/ of commissies. 

 

  

Voorzitter

Bestuurslid 
Algemeen

Accommodatie 
commissie

Kantine 
commissie

Materiaal 
commissie

Bestuurslid 
Commercie & PR

PR & 
communicatie 

commissie

Sponsor 
commissie

Bestuurslid 
Vrijwilligers & 

activiteiten

Vrijwilligers-
commissie

Activiteiten 
commissie

Bestuurslid 
Sportaanbod

Jeugd

commissie

Scheidsrechters 
commissie

Technische 
commissie 
Senioren

Technische 
commissie 
Junioren

Wedstrijd-
secretariaat

Bestuurslid Sociaal-
maatschappelijk 

actief

Secretaris (vice-
voorzitter)

Lief- & leed 
commissie

Leden-
administratie

Penningmeester

Financiele 
commissie

Vertrouwens-
persoon

Kascommissie

Projecten
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3 Algemeen bestuur  

Het algemeen bestuur heeft als doelstelling leiding te geven aan de gehele vereniging, oftewel het besturen van de 
sportvereniging. Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit 
in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur laat zich adviseren door het dagelijks bestuur en ondersteunende 
commissies.  

Taken Algemeen bestuur (zie ook gedragscodes V.V. Gorssel) 

 het hoofdbestuur bepaalt, bewaakt en toetst het beleidsplan; het is en blijft eindverantwoordelijk voor uitvoering en 
aansturing/ bijsturing;  

 het bestuur zorgt tijdens het seizoen voor actuele algemene informatie voor trainers, begeleiders, (niet) spelende leden en 
vrijwilligers onder meer via de vergaderingen;  

 het bestuur zorgt ervoor dat de totale organisatie van de vereniging soepel verloopt en is ook gemachtigd investeringen te 
doen die men hierbij noodzakelijk acht;  

 het dagelijks bestuur, is het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders, jeugdleiders en begeleiders bij calamiteiten, klachten 
en/of problemen binnen de voetbalorganisatie of andere onderdelen van de vereniging;  

 het bestuur regelt de strafzaken binnen de voetbalorganisatie;  
 het bestuur onderhoud contacten met interne en externe stakeholders: andere verenigingen, gemeente, sportraad, 

instellingen binnen de dorpskern 

3.1 Voorzitter 

 Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven. 

 Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de bond 
en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties. 

 De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden. 

 Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur. 

 Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies. 

 Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies. 

 Laat zich periodiek informeren door de commissies. 

 Officieel woordvoerder van de vereniging. 

 Contactpersoon naar gemeentelijke instanties. 

 Bezoeken vergaderingen sportbond. 

 In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een 
adequate vervanger uit het bestuur. 

 In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. 

3.2 Secretaris 

 Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en/of de 
organen voor wie deze post bestemd is. 

 Behandelen van ingekomen stukken. 

 De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren. 

 Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen. 

 Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. 

 Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, 
oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. 

 Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar. 

 Kennisnemen van voorschriften van de sportbond en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. 

 Onderhouden van contacten met de sportbond en gemeentelijke (respectievelijk overheids-) instanties. 

 Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel. 

 Zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. 
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 Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging, alsmede met de hieruit 
voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden. 

 Het verzorgen van een attentie voor ieder lid bij speciale gebeurtenissen zoals als geboorte, ziekte, huwelijk, overlijden en/of 
revalidatie.  

 In samenwerking met de vrijwilligerscommissie ook de attentie verzorgen voor de vrijwilligers.  

 Vervangt, indien nodig de voorzitter (zie taken voorzitter). 

3.3 Penningmeester 

 Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging. 

 Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging. 

 De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen. 

 Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging. 

 Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende 
verenigingsjaar. 

 Verantwoordelijk voor de loonadministratie 

 Portefeuillehouder verzekeringen 

 De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. 

 Ervoor zorgdragen dat alle afzonderlijke functies en commissies verantwoording afleggen over de gestelde begroting en de 
daadwerkelijke realisatie hiervan 

 

Overlegvormen 
Het Algemeen bestuur vergadert iedere maand op de derde dinsdag van de maand vanaf 1930 uur in de kantine van de 

voetbalvereniging 

3.4 Ondersteunende commissies Algemeen bestuur  

3.4.1 Ledenadministratie  

 Bewaakt de ledenadministratie van de vereniging. 

 Administreert de indelingsbrieven met betrekking tot de indeling van de teams/elftallen voor het nieuwe seizoen. 

 Verwerkt elftalindelingen op basis van input jeugdafdeling. 

3.4.2 Lief- en leedcommissie 

 Het verzorgen van een attentie voor iedere lid bij speciale gebeurtenissen zoals bij geboortes, ziekte, huwelijk, overlijden 
en/of revalidatie 

 In samenwerking met de vrijwilligerscommissie ook de attentie verzorgen voor de vrijwilligers 

3.4.3 Financiële commissie 

 Adviseert en controleert aangaande financiële beperkingen/ mogelijkheden bij investeringsplannen 

 Adviseert en controleert aangaande begrotingsvoorstellen van verschillende commissies 

 Adviseert bestuur over financiële vraagstukken en langjarige planvorming 

3.4.4  Projecten 

 Betreft een separaat aandachtsgebied van het bestuur waar niet specifiek een persoon voor verantwoordelijk is. 

 Bij grotere veranderingen en/of veranderingen die de gehele vereniging betreffen zal het bestuur besluiten een project op te 
zetten; aan ieder van deze projecten zal een lid uit het algemeen bestuur danwel het dagelijks bestuur toegewezen worden 
als formeel aanspreekpunt en ‘projecteigenaar’.  

 Bij het definiëren van een project zullen door het bestuur de uitgangspunten opgesteld worden waaraan het project bij 
realisatie dient te voldoen 

 Lopende projecten worden binnen de bestuursvergaderingen besproken en op bijgestuurd indien noodzakelijk.  
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3.4.5 Kascommissie 

 Controleert eenmalig per jaar de administratie van de penningmeester en doet daarvan verslag aan 

 het bestuur en de Algemene Ledenvergadering.  

 Controleert het beleid van de penningmeester (bestuur) en de uitvoering ervan 

 Adviseert inzake vaststelling balans en exploitatierekening 

3.4.6 Vertrouwenspersoon 

 Contactpersoon voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand 
over willen spreken. 

 Verwijst klager, beschuldigde of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-
/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. 

 Profileert zich binnen de eigen vereniging, zorgt ervoor dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte is van het bestaan 
van de vertrouwenscommissie en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd. 

 Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele 
intimidatie binnen de sport. 

 Draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele 
Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving 

 Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele 
intimidatie. Hiervoor kan het handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt. 

 Is géén bestuurslid 
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4. Dagelijks bestuur  

Het dagelijks bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de vereniging vertegenwoordigen. Afhankelijke 
van de grootte van de vereniging, het aantal vrijwilligers en de focus vanuit het bestuur, worden de verschillende operationele 
functies (de functies die noodzakelijk zijn om de vereniging draaiende te houden) en commissies ingericht en ingevuld. Bij onze 
vereniging, betreft het dagelijks bestuur de verantwoordelijke personen voor de algemene zaken, vrijwilligerszaken, sportaanbod 
en sociaal-maatschappelijk actief. en commissies een Dat verschilt per vereniging. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af 
aan het algemeen bestuur (zowel in inhoudelijke als in financiële zin). 

4.1 Bestuurslid commercie & PR 

 Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging ten aanzien van commercie en PR. Het bestuurslid is als 
zodanig eindverantwoordelijk. Onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies. 

 Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het bestuur. 
 

Ondersteunende commissies commercie & PR  

4.1.1 Sponsorcommissie  

Kerntaak: Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen 
beschikbaar te stellen aan de vereniging. 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid. 

 Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als: 
o Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); 
o Reclameborden; 
o Wedstrijdballen; 
o Advertenties. 

 Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen. 

 Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging. 

 Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor 
nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.  

 Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

Overlegvormen 

 De sponsorcommissie vergadert iedere maand op de vierde dinsdag van de maand van 1930 uur op wisselende locaties 

4.1.2 PR & communicatiecommissie 

Kerntaak: Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goed uitstraling van de vereniging middels 
bijvoorbeeld een clubblad / website met als uitgangspunt dat het clubblad / website in eigen beheer en met eigen 
verenigingsmiddelen wordt gerealiseerd. 

 Stimuleren van de leden/ commissies tot het aanleveren van kopij voor de website 

 (Betrokken bij) Samenstelling/ het redigeren van de inhoud. 

 Coördinatie over de functionele en technische verwerking en realisering van boodschappen. 

 Bewaken huisstijl 

 Aanspreekpunt van externe relaties zover deze niet direct zijn toe te wijzen aan een van de andere bestuursleden 

 Coördineren van de juiste middelen bij presentaties. 

 In voldoende mate beschikbaar hebben van voldoende materialen. 

 Draagt zorg voor het updaten van de website en andere communicatie (social media, reclame-uitingen, etc). 

Overlegvormen 

 De PR & communicatiecommissie vergadert iedere maand op de tweede dinsdag van de maand van 1930 uur op wisselende 
locaties 

  



 

 12  
 

VOETBAL BELEIDSPLAN VV GORSSEL 2015-2020 

4.2 Bestuurslid algemeen  

 Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Onderhoudt 
hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies. 

 Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het bestuur. 
 

Ondersteunende commissies bestuurslid algemeen  

4.2.1 Accommodatiecommissie 

Kerntaak: Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie. 

 Beheer en onderhoud van het sportcomplex in samenwerking met gemeentewerken en/of andere instanties die betrokken 
zijn bij het onderhoud van de accommodatie. 

 Opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de accommodatie. 

 Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van speel- en trainingsvelden. 

 Draagt zorg voor de schoonmaak van de kleedkamers. 

4.2.3 Kantinecommissie  

Kerntaak: De kantine (clubhuis) van de vereniging beheren en exploiteren en het scholen van barvrijwilligers. 

 Vaststellen van het assortiment, dat past bij het ledenbestand van de vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de 
openings- en sluitingstijden. 

 Zorgdragen dat het clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft. 

 Bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden. 

 De zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- en schoonmaakdiensten. 

 Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich verantwoordelijk 
voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis. 

 Nauwe samenwerking met de vrijwilligerscommissie 

4.2.4 Materiaalcommissie 

Kerntaak: Beheert en controleert de materialen (oa. kleding, gebruiksvoorwerpen, etc.)  van de vereniging en zorgt dat de kwaliteit 
en aantallen zijn gewaarborgd 
 Controleert regelmatig de status van materialen in de accommodaties; 
 Controleert aan het eind van het seizoen de materialen op aantal en kwaliteit. Elk team is zelf verantwoordelijk voor de ballen. 

Stuurt een overzicht van (ontbrekende) ballen per team naar de penningmeester; 
 Registreert de materialen(oa. kleding, gebruiksvoorwerpen, etc.) van de vereniging; 
 Zorgt voor bestellingen bij de vaste leverancier na goedkeuring door de penningmeester; 
 Overlegt met het bestuur eventuele klachten/meldingen; 
 Fungeert als verenigingscontactpersoon voor klachten m.b.t. de accommodaties en materialen; 
 Draagt zorgt voor het sleutelbeheer (accommodaties, materiaalkasten, etc.) inclusief registratie; 
 De commissie doet voorstellen tot verbetering of vernieuwing van het materiaal (ook bij verlies of schade) 
 Controle AED apparaat en andere kritieke materialen 
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4.3  Bestuurslid vrijwilligerszaken  

 Bepaald in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en is verantwoordelijk voor 
de uitvoering voor onder andere:  

o werving en plaatsing vrijwilligers,  
o ondersteunen en begeleiding vrijwilligers,  
o het stimuleren van deskundigheidsbevordering,  
o het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid 
o het maken van afspraken, regels en wetgeving 
o communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid) 

 Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het bestuur. 
 

Ondersteunende commissies vrijwilligerszaken  

4.3.1 Vrijwilligerscommissie 

 Beleid: 
o Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid; 
o Behartigen van belangen van de vrijwilligers; 
o Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken; 
o Opstellen van een vrijwilligersplan; 
o Coördineren van de uitvoering van het plan; 
o Evalueren van de resultaten. 

 Werving: 
o In kaart brengen van het aanbod van en vraag naar vrijwilligers; 
o Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties  
o Het houden van welkomstgesprekken met nieuwe vrijwilligers; 
o Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen. 

 Ondersteuning en begeleiding: 
o Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers; 
o Coördineren/ vaststellen van noodzakelijke materialen; 
o Zorgdragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers; 
o Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers; 

 Communicatie, Afspraken, regels en wetgeving: 
o Informeren van leden over vrijwilligerswerk en het vrijwilligersbeleid in de vereniging; 
o Zorgdragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen; 
o Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d. 

4.3.2 Activiteitencommissie  

Kerntaak: Organisatie van interne nevenactiviteiten (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/of financiële 
middelen te verwerven. 

 Geeft plannen/ schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden. 

 Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, bijv.: 
o Grote verloting; 
o Verloting bij thuiswedstrijden; 
o Interne activiteiten (kaart en bingo avonden); 
o Vrijwilligersavond; 
o Seizoensopening en -afsluiting; 
o Verenigingsjubileum 

 In samenspraak met andere commissies wordt bepaald hoe het programma er per evenement eruit ziet en of er externe 
middelen noodzakelijk zijn 

 Draagt zorg voor een jaarlijkse begroting waarin deze evenementen zijn meegenomen 

 Een lid van de commissie legt verantwoording af aan het bestuur 
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4.4 Bestuurslid sportaanbod  

 Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk. Onderhoudt 
hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies. 

 Verantwoordelijk voor verbreding sportaanbod 

 Verantwoordelijk voor ontwikkeling innovatief sportaanbod 

 Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het bestuur. 

 Voert uit, bewaakt en toetst het technisch plan. Het hoofdbestuur blijft eindverantwoordelijk;  

 Zorgt tijdens het seizoen voor actuele algemene informatie voor trainers en begeleiders (middels vergaderingen)  

 Zorgt voor de assistentie bij het aantrekken van nieuwe leiders en begeleiders, op basis van behoefte uit de afdeling en/of 
teams, in samenspraak met de technische coördinator;  

 Zorgt ervoor dat de totale organisatie van de afdeling soepel verloopt;  

 Is het eerste aanspreekpunt voor spelers, ouders, leiders en begeleiders bij calamiteiten en/of problemen binnen de 
sportafdeling of teams;  

 Regelt de strafzaken, zo nodig in overleg met het hoofdbestuur;  

 In bijzondere gevallen vindt er altijd overleg plaats tussen (een delegatie van) het bestuur en het hoofdbestuur.  
 

Ondersteunende commissies sportaanbod 

4.4.1 Technische commissie Junioren 

 Kerntaken: Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. 
 Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. 
 Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren. 
 Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie. 
 Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering. 
 Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de 

overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk). 
 Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen). 
 Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor het nieuwe seizoen. 
 Bezoekt vergaderingen sportbond betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met wedstrijdsecretaris. 
 Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten. 
 Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid. 
 (Stimuleert eventueel) Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen,  

o F pupillen t/m A junioren. 
 Blessurepreventie beleid opzetten; 
 EHBO plan van aanpak opstellen;  
 Leden informatie verstrekken (bijv. o.h.g.v. sport-medisch-advies);  
 verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten; 

4.4.2 Technische commissie Senioren 

Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorensport zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk 
te behartigen: 

 Staat achter, bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het technische plan, en geeft zijn/haar ideeën over aanpassingen 
van dit plan richting bestuur;  

 Zorgt voor een goede communicatie met bestuur, trainers en heeft regelmatig overleg met genoemden;  

 Het adviseren van het bestuur op voetbaltechnische zaken;  

 Doet in overleg met leiders voorstellen voor samenstelling van teams;  

 Zorgt voor begeleiding van leiders en trainers op technisch voetbalgebied;  

 Belegt voor aanvang van het seizoen een werkoverlegbijeenkomst met alle leiders waar o.a. de doelstellingen en speelwijze 
van de diverse teams ter sprake komen;  

 Doet voorstellen en beslist mee bij het aanstellen en zoeken naar trainers en begeleiders;  

 Bezoekt regelmatig de trainingen en wedstrijden van de teams;  
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 Het bijwonen van bijeenkomsten van trainers en begeleiders;  

 Heeft regelmatig contact en overleg met trainers en leiders van de jeugdteams, vooral voor A en B spelers;  

4.4.3 Jeugdcommissie  

Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van de jeugdafdeling zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te 
behartigen: 
 Staat achter, bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het technische jeugdplan, en geeft zijn/haar ideeën over 

aanpassingen van dit plan richting jeugdbestuur;  
 Zorgt voor een goede communicatie met jeugdbestuur, trainers en heeft regelmatig overleg met genoemden;  
 Het adviseren van het jeugdbestuur op voetbaltechnische zaken;  
 Stelt een werkmap samen voor trainers en begeleiders met trainingsvormen, aandachtspunten en adviezen per jeugdteam;  
 Doet in overleg met jeugdleiders voorstellen voor samenstelling van leeftijdsgroepen en teams;  
 Zorgt voor begeleiding van jeugdleiders en trainers op technisch voetbalgebied;  
 Belegt voor aanvang van het seizoen een werkoverlegbijeenkomst met alle jeugdtrainers en leiders waar o.a. de doelstellingen 

en speelwijze van de diverse teams ter sprake komen;  
 Doet voorstellen en beslist mee bij het aanstellen en zoeken naar jeugdtrainers en begeleiders;  
 Bezoekt regelmatig de trainingen en wedstrijden van de jeugdteams;  
 Heeft zitting in het jeugdbestuur voor alleen technische zaken;  
 Het bijwonen van bijeenkomsten van jeugdtrainers en begeleiders;  
 Heeft regelmatig contact en overleg met trainers en leiders van de seniorenteams, vooral voor A en B spelers;  
 Bij ziekte van een van zijn trainers dient hij/zij voor vervanging zorg te dragen.  

4.4.4 Scheidsrechterscommissie  

 Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de bond geen scheidsrechters zijn aangewezen; 

 Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. door het stimuleren en aanbieden van 
opleidingen; 

 Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters. 

4.4.5 Wedstrijdsecretariaat  

 Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling van de teams en het tijdig inschrijven 
van de teams bij de bond. 

 Publicatie, zowel intern als extern, van de door de bond vastgestelde wedstrijden. 

 Uitvoeren van besluiten van de bond en verantwoordelijk voor de correspondentie van de competitiewedstrijden. 

 Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk voor de veldindeling en 
kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein. 

 Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en leiders. 

 Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg en samenwerking 
met de consul. 

 In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen. 

 Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen strafrapporten. 

 Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien. 

 Contacten onderhouden met wedstrijdsecretarissen junioren / pupillen en damesafdeling. 

 Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 

4.5 Bestuurslid sociaal-maatschappelijk actief  

 Ontwikkeld beleid & activiteiten om de vereniging sociaal maatschappelijk actief te krijgen. 

 Verdiept zich in gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen en projecten.  

 Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het bestuur. 
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5. Implementatie en monitoring 

Om de kaders van dit beleidsplan en de inhoud van de overleggen te structureren, hanteert het bestuur de volgende 

uitgangspunten richting de verschillende bestuursleden, commissies en individuele personen. 

 Individuele commissies dienen op basis van een commissieplan aan te geven wat hun (jaarlijkse) ambities/ doelen zijn en hoe 

deze overeenstemmen met het beleidsplan. het beleidsplan is hiermee richtinggevend maar biedt de individuele commissies 

veel ruimte tot een eigen invulling en bijdrage. 

 Het is gewenst om in dit commissieplan eveneens een ‘activiteitenkalender’/ planning op te nemen zodat het bestuur maar 

ook andere commissies op de hoogte zijn van de activiteiten die ondernomen worden (denk bijvoorbeeld aan: feest voor 

vrienden van Gorssel, vrijwilligersavond en de kick-off). 

 Op basis van de plannen en begroting van de verschillende bestuursleden en commissies zullen budgetten opgesteld worden 

waarmee bestuursleden/ commissies met mandaat kunnen investeren zoals aangegeven in hun jaarplan.  

 Besluitvorming aangaande investeringen buiten mandaat dan wel afwijkend van individuele plannen, dienen ter bespreking 

te worden voorgelegd aan het algemeen bestuur voordat verplichtingen worden aangegaan 

 De individuele verantwoordelijke bestuursleden monitoren voortgang (middels bijvoorbeeld overleg) op deze plannen en 

sturen bij; indien noodzakelijk worden afwijkingen besproken in het algemeen bestuur overleg 

 Vanzelfsprekend, wordt er, indien noodzakelijk, gecommuniceerd tussen de commissies en bestuursleden, maar ook tussen 

commissies, buiten de vergaderingen om. 

5.1 Overleg 

Het algemeen bestuur vergadert iedere derde dinsdag van de maand, samen met het dagelijks bestuur om de lopende zaken te 

bespreken.  

Het dagelijks bestuur vergadert (afhankelijk van de noodzaak) minimaal 1 maal per 6 weken met de verschillende commissies. In 

praktijk betekent dit dat het verantwoordelijke bestuurslid aanschuift bij de verschillende commissievergaderingen dan wel dat 

het bestuurslid via de commissievoorzitter op de hoogte wordt gehouden van de voortgang en besluitvorming. 

De individuele commissies vergaderen minimaal 1 maal per 6 weken.  

 Agendaonderwerpen vanuit de commissies voor het dagelijkse bestuur dienen bekend gemaakt te worden middels het 

verantwoordelijke commissielid.  

 Agendaonderwerpen voor het algemeen bestuur dienen via het verantwoordelijke dagelijkse bestuurslid uiterlijk 3 dagen 

voor de bestuursvergadering aangedragen te worden aan de secretaris. 
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Bijlage 1: rollen en functies binnen de vereniging  

Functie Naam Telefoonnummer 

Voorzitter Wim Nikkels 06-22370394 

Secretaris (vice-voorzitter) Gert Wesselink 06-53530701 

Ledenadministratie Willem Meijer  

Lief- & leedcommissie Betsy van Huizen  

Penningmeester Ellen Haan 06 15851303 

Financiële commissie Pascal Beffers 
Gerton Albers 

 

Vertrouwenspersoon Bekend bij bestuur  

Kascommissie Tanja van Elzen,  
Kees van Kooij 
Job Dietrich 

 

Bestuurslid commercie & PR Casper Hermans 06-21393590 

PR & communicatie commissie Willem Meijer 
Andre Middeldorp 
Corine Rodenburg  
Minke Bos 

 

Sponsorcommissie Marjolanda Middeldorp 
Alex Bos 
Alexander du Buisson 
Erik Jan Vis 
Daniel Groenenberg 
Niels Bonte (Epse) 
Koen Bakker (Epse) 

 

Bestuurslid algemeen Theo Jansen 06-54961007 

Accommodatiecommissie Gertie Makkink 
Henk Bruggeman 

 

Kantinecommissie Sjoerd van der Laan  

Materiaalcommissie Egbert Stormink  

Bestuurslid vrijwilligerszaken Sjoerd van der Laan 06 23250170 

Vrijwilligerscommissie Casper Hermans 
Miranda Dekker 

 

Activiteitencommissie Vincent Wesseldijk 
Leonie Barelds 
Marten Klomp 
Erik van Dijk 
Tom van de Vlekkert 
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Bestuurslid sportaanbod Dennis Bruggeman 06-53157978 

Technische commissie junioren Jack Botzel 
Hans Severijn 
Wilfred Rijks 

 

Technische commissie senioren Job Ditrich 
Aad Lensink 
Andre Groot Roessink (Epse) 
Eric de Jong (Epse) 

 

Jeugdcommissie Sjoerd van der Laan 
Alle trainers & leiders 

 

Scheidsrechterscommissie Dennis Bruggeman 
Nader in te vullen 

 

Wedstrijdsecretariaat Betsy van Huizen 
Frank ten Zeijthof 
Eric de Jong (Epse) 

 

Bestuurslid sociaal-maatschappelijk 
actief 

Nader in te vullen  
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Bijlage 2: Inventarisatieformulier / ledenkaart  

 
Beste Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 
 
Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een heleboel zaken niet mogelijk 
zijn. Maar ze doen het niet voor niets. Het is namelijk hartstikke leuk om met elkaar in een gezellige sfeer dingen voor elkaar te 
doen. Aangezien wij nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen en 
deze kaart bij het wedstrijdsecretariaat in te leveren. Het verplicht u tot niets. Wij gebruiken de informatie alleen om te weten te 
komen wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen. Wij geven geen gegevens van u aan anderen door. Indien u één 
of meer vragen niet wilt beantwoorden, hoeft u dat vanzelfsprekend niet te doen.  
 
Naam en voornaam……………………………………………………………………………………………m /v 
Geboortedatum……………………………………………………………………………………………………... 
Telefoon……………………………………………………………………………………………………………… 
Beroep ………………………………………………………………………………………………………………. 
Opleiding(en) ……………………………………………………………………………………………………….. 
Ervaring met vrijwilligerswerk……………………………………………………………………………………… 
Bestuurlijke ervaring………………………………………………………………………………………………... 
Hobby´s……………………………………………………………………………………………………………… 
 
In vind de volgende dingen leuk om te doen: 
Aankruisen wat van toepassing is: 

 Ik kan/wil regelmatig wat doen en heb daar …… uur per week/maand* de tijd voor. 
  Ik kan/wil zo nu en dan wat doen. 
  Ik kan/wil één keer wat doen. 
 Ik kan/wil voor een korte tijd wat doen. 

 
Ik heb daarbij voorkeur voor: 

 Doordeweekse dagen (ochtend/middag/avond*). 
 Het weekend. 

 
Ik heb belangstelling voor: 

 Scheidsrechter zijn bij wedstrijden. 
 Organiseren van wedstrijden en toernooien. 
 Begeleiden van wedstrijden. 
 Begeleiden van een recreatiegroep. 
 Begeleiden/trainen* van een wedstrijdgroep. 
 Organiseren van festiviteiten e.d. 
 Bekleden van een functie in bestuur/commissie*. 
 Draaien van kantinediensten. 
 Verrichten van onderhouds- /schoonmaak* werkzaamheden. 
 Verzorgen van voorlichten en PR, zoals website en/of clubblad. 
 Werven van adverteerders en sponsors.  
 Verzorgen van (geblesseerde) spelers. 
 Verlenen van EHBO bij wedstrijden/trainingen*. 
 Overige, te weten:         

 
 Ik ben geïnteresseerd om op kosten van de vereniging een cursus te volgen. 

 
Bedankt namens de vrijwilligerscommissie/coördinator. 
* Doorhalen wat niet van toepassing 


