
ACTIELIJST HOOFDBESTUUR

ACTIE MND UITV

Artikelen peelrandkoerier

SEP / 

FEB HB

Agenda algemene jaarvergadering in oktober a.s. SEP HB

Vaststellen van de datum voor de algemene jaarvergadering in oktober a.s. SEP HB

Voorbereiding voor de jaarlijkse ledenvergadering: OKT HB

Financieel verslag afgelopen seizoen in hoofdlijnen. OKT HB

Begroting komend seizoen in hoofdlijnen. OKT HB

Peel en Maas vergadering 

MRT/ 

OKT HB

KNVB regio 4 vergadering 

MRT/ 

OKT HB

Voorbereiding voor het fêteren van jubilarissen op deze nieuwjaarsbijeenkomst. OKT HB

Randvoorwaarden herwaarderen voor overleg met trainersstaf in het kader van 

contractverlening en/of het voeren van sollicitatiegesprekken. NOV HB

Starten met de voorbereiding van de nieuwjaarsreceptie op de 1
e
 zondag van het nieuwe 

jaar. NOV HB

Het up to date houden en aanpassen van de voetbalwijzers DEC HB

Vaststellen van het vergaderschema van het HB van komend seizoen. MEI HB

Vaststellen opleidingsprogramma voor kaderleden in het komende seizoen. JUN HB

Doorgeven van de gewenste veranderingen in het adressenboek van de  gemeentegids 

en Kamer van Koophandel. JUN HB

Het HB is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen de commissies onderling CONT HB

Het HB is verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente Peel en Maas CONT HB

Bezetting bestuur organiseren CONT HB

Projecten (bv clubkas Rabobank, enz) CONT HB



ACTIELIJST SECRETARIAAT

ACTIE MND UITV

Agenda vergaderingen opstellen CONT SECR

Notuleren vastgestelde vergaderingen CONT SECR



ACTIELIJST JEUGDCOMMISSIE

ACTIE MND UITV

Jaarverslag jeugdafdeling in beknopte vorm in Peelrandkoerier

FEB/ 

AUG COMJEU

Afspreken hoe er gehandeld die te worden bij afgelastingen jeugd AUG COMJEU

Jaarlijks rooster maken voor penalty trappen tijdens de rust 1e team AUG COMJEU

Uitwerken van de competitie-indeling en competitie programma’s voor de jeugdafdeling 

najaarcompetitie AUG COMJEU

Vastleggen van afspraken van kaderleden met ouders over het vervoer van de teams 

naar wedstrijden (wanneer, wie) tijdens de najaarscompetitie. AUG COMJEU

De volledige informatie over het nieuwe seizoen voor de jeugdafdeling sturen naar kader, 

ouders en jeugdleden. AUG COMJEU

Het opzetten en bijhouden van het spelers volgsysteem. SEP COMJEU

Winterzaalcompetitie opgave, indeling ect. NOV COMJEU

Houden van halfjaarlijkse jeugdleiderbijeenkomst, waarop besproken wordt de 

winteraktiviteiten en de organisatie rond de voorjaarscompetitie. NOV COMJEU

Uitwerken van een overzicht, waarin is aangegeven welke jeugdteams op een bepaalde 

datum deelnemen aan externe toernooien in de zomermaanden. DEC COMJEU

Vastleggen van de afspraken door de kaderleden en de ouders voor het vervoer van de 

teams naar wedstrijden (wanneer, wie) tijdens de voorjaarscompetitie. JAN COMJEU

Uitwerken van de competitie-indeling en competitie programma’s voor de jeugdafdeling 

voorjaarscompetitie JAN COMJEU

Starten organiseren jeugdafsluitdag samen met volleybalvereniging FEB COMJEU

Organiseren E+F-toernooi (PINKSTEREN) MRT COMJEU

Organiseren jeugdafsluitdag samen met volleybalvereniging MRT COMJEU

Inventarisatie van leden die in het nieuwe seizoen doorgaan met voetballen. MRT COMJEU

Uitdelen vragenformulieren “Wie gaat komend jaar door”. APR COMJEU

Starten met de inventarisatie en/of de werving van het trainerskader  voor het komende 

seizoen jeugd

APR/ 

MEI COMJEU

Indienen van wensen bij het hoofdbestuur betreffende de aanschaf van nieuwe 

voetbaltechnische materialen voor het komende seizoen. MEI COMJEU

Vaststellen van de wensen van de jeugdteams voor de competitie-indeling in het nieuwe 

seizoen en het wensenformulier voor 15 juni opsturen naar de KNVB-zuid II MEI COMJEU

Vaststellen van de indeling van de begeleiding door kaderleden binnen de jeugdafdeling 

voor komend seizoen. MEI COMJEU

Halfjaarlijkse bijeenkomst van het jeugdkader ter vaststelling van de organisatie van de 

activiteiten van de jeugdafdeling in het nieuwe seizoen. MEI COMJEU

De registratie materialen welke aan de jeugdleiders en trainer zijn uitgegeven MEI COMJEU

Organiseren passend afscheid voor scheidende vrijwilligers jeugd MEI COMJEU

Jaarlijkse controle tenues junioren met oog op nieuw seizoen MEI COMJEU

Starten met de uitwerking van het oefenprogramma ter voorbereiding op het nieuwe 

seizoen voor de juniorenteams. JUN COMJEU

Vaststellen van het totale programma ter voorbereiding van het komende seizoen voor de 

juniorenteams. JUN COMJEU

Vaststellen van de tijdstippen van de thuiswedstrijden van alle teams. JUN COMJEU

Vaststellen van het totale trainingsschema en het aanwijzen van de daarbij horende 

trainingsvelden voor alle teams voor komend seizoen. JUN COMJEU

Uitwerken van de samenstelling van de jeugdteams voor komend seizoen. JUL COMJEU

Vaststellen van de nevenactiviteitenkalender voor komend seizoen jeugd ? COMJEU

Basis introductie nieuwe jeugdleiders ? COMJEU



ACTIELIJST SENIORENCOMMISSIE

ACTIE MND UITV

Algemeen jaarverslag in beknopte vorm in Peelrandkoerier

FEB/ 

AUG COMSEN

Overleg met de veteranenorganisatie over het maken van afspraken over de 

najaarscompetitie in komend seizoen. JUL COMSEN

Uitwerken van de competitie-indelingen en competitie programma’s voor de 

seniorenteams incl. veteranen

JUL/ 

AUG COMSEN

Communicatie opstellingen  AUG COMSEN

Toewijzen scheidsrechter aan wedstrijden senioren incl. veteranen AUG COMSEN

Afspreken hoe er gehandeld die te worden bij afgelastingen senioren AUG COMSEN

Overleg scheidsrechters

SEP/ 

MRT COMSEN

Vaststellen van de nevenactiviteitenkalender voor komend seizoen senioren. NOV COMSEN

Halfjaarlijkse bijeenkomst seniorenleiders. NOV COMSEN

Starten van het overleg met de nieuw aan te trekken trainers of eventueel blijvende 

trainers. NOV COMSEN

Vaststellen van het oefenprogramma ter voorbereiding op het nieuwe seizoen voor de 

selectieteams MRT COMSEN

Starten met de uitwerking van het oefenprogramma voor het nieuwe seizoen voor de 

selectieteams. APR COMSEN

Starten met de werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de formatie van toereikende 

selectie- elftallen voor komend seizoen. APR COMSEN

Vaststellen van de indeling van de begeleiding door kaderleden binnen de 

seniorenafdeling voor komend seizoen. APR COMSEN

Starten met de inventarisatie / werving van het begeleidende kader voor het komende 

seizoen. APR COMSEN

Halfjaarlijkse bijeenkomst van de seniorenleiders. APR COMSEN

Organiseren passend afscheid voor scheidende vrijwilligers senioren APR COMSEN

Jaarlijkse controle tenues senioren met oog op nieuw seizoen APR COMSEN

Indienen van wensen bij het hoofdbestuur betreffende de aanschaf van nieuwe 

voetbaltechnische materialen voor het komend seizoen. APR COMSEN

Uitwerken van de samenstelling van de seniorenelftallen voor komend seizoen. MEI COMSEN

Vaststellen van de wensen van de seniorenteams voor de competitie-indeling in het 

nieuwe seizoen en het wensenformulier voor 15 juni opsturen naar de KNVB-zuid II MEI COMSEN

Aanvullen voorraad E.H.B.O.-materialen voor het nieuwe seizoen. MEI COMSEN

Opgave van de samenstelling van de seniorenelftallen aan de KNVB zuid II. MEI COMSEN

Maandelijks bijwerken boekingen senioren + jeugd CONT COMSEN

Jaarlijkse controle telefoonlijst defribilator ? COMSEN

Wijdstrijdcoordinator ? COMSEN



ACTIELIJST COMMISSIE FINANCIEN

ACTIE MND UITV

Check betaling van boetes JUL COMFIN

Ledenlijsten aan het begin van seizoen verspreiden AUG COMFIN

Entree heffen indelen-indeling begin van het seizoen opstellen nav. wedstrijdschema’s AUG COMFIN

Opstellen - afronden jaarrekening voorgaande boekjaar

AUG - 

OKT COMFIN

Afspraken vergoedingen trainers en vrijwillegers SEP COMFIN

Inning contributie opstarten nav actuele en adequate ledenlijst SEP COMFIN

Opstellen overzicht jaarcijfers en maken begroting voor de jaarvergadering

SEP - 

OKT COMFIN

Kas controle commissie uitnodigen; na afronding jaarrekening voorafgaand aan de 

jaarvergadering

SEP - 

OKT COMFIN

Controle van de totale contributieverplichtingen van de leden en de effectieve wijze van 

betaling hiervan in relatie met het actuele ledenbestand. NOV COMFIN

Opsturen financieel verslag vorig seizoen via sportlink DEC COMFIN

2
e
 Controle van de totale contributieverplichting van de leden en de effectieve wijze van 

betaling hiervan in relatie met het actuele ledenbestand. DEC COMFIN

Afstemming facturering sponsors en club van 100 met uitvoerende commissie 

SPONSORING & PR JAN COMFIN

Eerste evaluatie van de exploitatie van het lopende jaar. JAN COMFIN

Jaarlijkse herwaardering van de aangegane verzekeringen en de overige financiële 

verplichtingen. FEB COMFIN

Opstellen overzicht vrijwilligersvergoedingen MRT COMFIN

Jaarlijkse subsidie formulier invullen gemeente Peel en Maas en de daarbij noodzakelijke 

gevraagde gegevens MRT COMFIN

Jaarlijks formulier invullen Ecotax tbv, via de KNVB APR COMFIN

Controle inkomsten sponsors en club van 100- afstemming met commissie 

SPONSORING & PR MEI COMFIN

Check binnengekomen facturen CONT COMFIN

Doorgeven van de nieuwe leden, vertrekkende leden alsmede adreswijzigingen aan de 

KNVB-zuid II. CONT COMFIN

Financieel overzicht elk kwartaal CONT COMFIN

Inboeken van rekeningen en dergelijke, kastransacties, telebankieren CONT COMFIN

ACTIELIJST COMMISSIE ACCOMMODATIE & COOPERATIE PEEL EN MAAS

ACTIE MND UITV

Najaars inventarisatie uit te voeren werkzaamheden sportpark en gebouwen OKT COM K&A

Herzien jaarlijkse onderhoudscontracten accommodatie NOV COM A&C

Voorjaars controle of alle verplaatsbare doelen goed vast gezet kunnen worden. JAN COM K&A

Jaarlijks cadeautje woensdagmiddag ploeg regelen MRT COM K&A

Jaarlijkse bijeenkomst met gem Helden inzake onderhoud.

MRT/ 

APR COM K&A

Voorjaars inventarisatie uit te voeren werkzaamheden sportpark en gebouwen APR COM K&A

Herwaarderen lijst van de aanwezige voetbaltechnische materialen MEI COM A&C



ACTIELIJST COMMISSIE KANTINE & ACTIVITEITEN

ACTIE MND UITV

Vaststellen van het verkooppakket aan dranken, snacks, evenals de kantineprijzen voor 

het komende seizoen. JUL COM K&A

Aanbieden van de lijst van bestellingen van voetbaltechnische materialen voor het 

komende seizoen en het vaststellen hiervan. JUL COM K&A

Herzien jaarlijkse onderhoudscontracten kantine NOV COM K&A

Jaarkalender activiteiten DEC COM K&A

Starten met organiseren minitoernooi JAN COM K&A

Rendje van Limburg toernooi organiseren MEI COM K&A

Afgelastingen doorgeven CONT COM K&A

Rooster maken voor kantine- en keukenpersoneel CONT COM K&A

Uitvoeren checklist accommodatie, kantine en actieviteiten CONT COM K&A



ACTIELIJST COMMISSIE SPONSORING & PUBLIC RELATIONS

ACTIE MND UITV

Uitbrengen van de Peelrandkoerier. AUG COM S&P

Organisatie website afspreken AUG COM S&P

Organisatie Peelrandflits afspreken AUG COM S&P

Wedstrijdbal loterij organiseren; sponsoren wedstrijdballen afstemmen en plannen bij 

welke wedstrijden welke sponsors aan bod komen AUG COM S&P

Inkoop ballen loterij AUG COM S&P

Starten organiseren Loterij, aanvraag vergunning, inkoop prijzen , afstemming sponsoring 

enz. JAN COM S&P

Relatie beheer sponsors, vrienden van Sv Grashoek JAN COM S&P

Starten met voorbereidingen voor het uitbrengen van Peelrandkoerier nr. 2 van het 

seizoen. JAN COM S&P

Starten organiseren Sponsor en vrijwilligers feestavond FEB COM S&P

Financiële afhandeling sponsorinkomsten regelen FEB COM S&P

Werven nieuwe sponsors en vrienden van Sv Grashoek FEB COM S&P

Uitbrengen van Peelrandkoerier nr. 2 van dit seizoen. FEB COM S&P

Organiseren Sponsor en vrijwilligers feestavond MRT COM S&P

Organiseren jaarlijkse loterij APR COM S&P

Controle of alle sponsorinkomsten zijn binnen gekomen APR COM S&P

Afspreken hoe de PR wordt geregeld naar Peel en Maas nieuws en website. JUN COM S&P

Correspondentie Radio P&M (zondags) CONT COM S&P


