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Het eerste kennismakingsgesprek 
 
De introductiecommissie  
Op de ALV 2018 is het nieuwe aannamebeleid nieuwe leden goedgekeurd. 
VV Heerenveen is een grote club. Wij willen onze nieuwe leden leren 
kennen en tevens nieuwe leden een kennismaking bieden met onze 
vereniging voorafgaand aan lidmaatschap. Wat verwachten wij van elkaar 
is het uitgangspunt. Daarom wil VV Heerenveen starten met de 
introductiecommissie. VV Heerenveen is een voetbalclub waar alles draait 
om haar leden. VV Heerenveen biedt en vraagt (jeugd)leden en hun 
ouders sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, 
zorg voor elkaar en discipline.  
 
Aannamebeleid 
Aannamebeleid Bij VV Heerenveen wordt een aannamebeleid gevoerd. 
Alleen spelers (ouders van jeugdspelers) die bereid zijn zich actief in te 
zetten voor VV Heerenveen zijn welkom. Een introductiecommissie 
beoordeelt of een potentieel lid hieraan voldoet en kan worden 
ingeschreven.   
 
Hoe gaan we te werk? 
Het voorlopig inschrijfformulier wordt ontvangen bij de 
ledenadministratie van VV Heerenveen. Bij ontvangst wordt bij de 
beoordeling van het voorlopige aanmeldingsformulier gekeken naar 
volledigheid en juistheid. Daarnaast wordt getoetst of het lid (of ouder van 
jeugdlid) een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de 
vrijwilligersorganisatie. De ledenadministratie stuurt de aanmelding door 
naar de introductiecommissie.   
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Kennismakingsgesprek Daarna volgt een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met het lid 
(en het lid met VV Heerenveen) en zal onder andere overlegd worden 
welke activiteiten voor de vereniging kunnen worden gedaan.  Tevens 
dient ieder nieuw lid het bestaande sportiviteitplan en gedragscode te 
onderschrijven. De inschrijving is pas definitief wanneer de 
introductiecommissie een positief advies naar de ledenadministratie heeft 
gestuurd. Desgewenst overlegt de introductiecommissie met het bestuur 
wanneer het positief advies niet kan worden gegeven.  Na het 
kennismakingsgesprek ontvangt het lid een definitieve bevestiging van 
inschrijving van de ledenadministratie.  
 
Wie zit in introductiecommissie? 
Deze commissie bestaat uit drie personen: Marie Schipper, Carin Hoekstra 
en Jacques Peters. 
 
Bij VV Heerenveen hebben we onderstaande coördinatoren: 

 Coördinator senioren 

 Coördinator Meiden Onderbouw 

 Coördinator JO19 

 Coördinator JO17  

 Coördinator JO15 

 Coördinator JO14 

 Coördinator JO13 

 Coördinator JO12 

 Coördinator JO11  

 Coördinator JO10 

 Coördinator JO9 

 Coördinator JO8 
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 Coördinator JO7 
 
 
Als het kan willen we graag dat de desbetreffende coördinator aanschuift. 
Want dat is een belangrijk aanspreekpunt voor het nieuwe lid. 
 
 
Als je lid wilt worden, hoe gaat dat? 

 Jacques Peters krijgt van Hilda Boomsma (ledenadministratie) de 
gegevens doorgestuurd wie zich heeft aangemeld. 

 Het potentiële nieuwe lid wordt door Jacques gebeld om een 
afspraak te maken voor het kennismakingsgesprek.  

 Dit vindt plaats in de kantine van VV Heerenveen, op een 
doordeweekse avond. Zo tussen 19:00 en 20:00 uur. 

 Dat gesprek duurt een half uurtje.  

 We stellen ons voor en ieder vertelt iets over zich zelf.  

 Uiteraard worden er diverse zaken verteld over het reilen en zeilen 
bij VV Heerenveen.  

 We laten het organogram zien van VV Heerenveen, daarmee krijgt 
het nieuwe lid een indruk hoe VV Heerenveen is georganiseerd.  

 Op dit moment hebben we 65 teams (55 heren en 10 dames). 

 Om die allemaal te laten voetballen moet er héél wat geregeld 
worden. 

 Bij sommige commissie staan we even stil en geven voorbeelden 
wat zo’n commissie doet. 

 In het gesprek geeft het nieuwe potentiële lid (ouder/verzorger) aan 
daadwerkelijk vrijwilligerswerk te gaan verrichten bij VV 
Heerenveen. 



 

Pagina 4 van 4 
 

 Uiteraard doen we ook een rondleiding door het gebouw zodat het 
nieuwe lid een beetje de weg leert kennen.   

 
 

 

 

 


