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‘Zonder vrijwilligers geen sport”
Zij vormen een leger.
Echt waar!
Onzichtbaar maar,
zij zijn er wel.

Het leger dat zorg
draagt voor alles
en nog veel meer,
uit vrije wil.

Op het veld,
in de schaduw
van evenementen
zijn zij onmisbaar.

Helpen waar zij kunnen,
waar zij worden gevraagd,
gratis voor niets, dat leger
van duizenden vrijwilligers!
!!Respect!!
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Inleiding
Voetbalvereniging Kamerik (VVK) is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers,
voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er meer dan 100 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger
besteed meer tijd aan VVK dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage hoe klein ook wordt op prijs
gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief
worden als vrijwilliger. Het alternatief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele
krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributieverhoging, wat het bestuur als ongewenst
heeft bestempeld. Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor
iedereen bereikbaar houden.
Door (1) de groei, welke wij als vereniging nog steeds doormaken, (2) het maatschappelijk gegeven
dat mensen steeds minder tijd hebben en (3) het bij voorkeur niet willen aanstellen van betaalde
krachten zijn wij binnen onze vereniging dan ook genoodzaakt tot het instellen van een
vrijwilligersbeleid.
Het vrijwilligersbeleid binnen VVK is gericht op het gestructureerd en gericht werven en behouden
van vrijwilligers en het inzetten van vrijwilligers op een voor hen geschikte en motiverende plek
binnen de vereniging. Dit moet leiden tot het uitvoeren van zoveel mogelijk verenigingstaken door
vrijwilligers. Daarbij draagt dit bij aan het verhogen van een goede sfeer en een groot gevoel van
saamhorigheid. De vereniging moet weer echt een vereniging worden waarbij iedereen zich
genoodzaakt voelt om een steentje bij te dragen. Niet omdat het verplicht is, maar omdat men dat
wil als lid van de vereniging.

Probleemstelling
Adhoc (ongestructureerde) werving






Het vrijwilligersbeleid binnen VV Kamerik is niet gestructureerd.
Adhoc werving wordt pas uitgevoerd na gebleken noodzaak (gaten vullen).
Onbekendheid met bestaande vrijwilligerspotentieel binnen de vereniging.
Blijvende gestructureerde aandacht voor het functioneren van vrijwilligers ontbreekt.
Er is vaak geen coördinatie tussen de personen die vrijwilligers werven. Hierdoor gebeurt het
bijv. dat leden meerdere keren door verschillende mensen worden gevraagd voor een
functie.

Onduidelijkheid over rechten en verplichtingen, ontbreken van afspraken




Vrijwilligers haken af of raken teleurgesteld door het ontbreken van duidelijkheid in rechten,
verplichtingen en verwachtingen en omdat er geen duidelijke afspraken vooraf worden
gemaakt.
Er zijn geen of onvoldoende functieomschrijvingen, waarin taken, bevoegdheden,
verantwoordelijkheden, maar ook het verantwoording afleggen over het functioneren
eenduidig zijn vastgelegd.
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Ontbreken van coördinatie




Vrijwilligers worden als gevolg van het ontbreken van coördinatie te veel of op een
verkeerde wijze belast, waardoor zij onnodig afhaken.
Ook kan een sterk ongelijke behandeling optreden met onduidelijkheid en teleurstelling tot
gevolg.
Door gebrek aan coördinatie en het missen van overzicht wordt niet onderkend wanneer
vrijwilligers onnodig afhaken.

Ontbreken van continuïteit




Vrijwilligers zitten soms te lang op dezelfde plaats; er vindt geen begeleiding plaats die
mogelijke interesses in andere functies boven tafel krijgt.
Het schort aan procedures voor tijdige adequate overdracht van kennis en ervaring (goed
inwerken).
Er worden geen draaiboeken van activiteiten bijgehouden (overdracht van informatie); het
ontbreken daarvan bemoeilijkt een goede opvolging.

Betrokkenheid van de leden.





Er wordt onder de leden onvoldoende bekendheid gegeven aan het vrijwilligerswerk
(onbekend maakt onbemind).
Het vrijwilligerskorps in de vereniging is onvoldoende herkenbaar.
De binding tussen leden en club wordt steeds losser.
Het noodzakelijke "klopje op de schouder" van vrijwilligers vanuit de vereniging (ook vanuit
de leden) ontbreekt te vaak of gebeurt te weinig zichtbaar of voelbaar.

Vrijwilligersbeleid
Uitgangspunten vrijwilligersbeleid
1. Voetbalvereniging Kamerik doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen
aan het functioneren van de vereniging.
2. Voetbalvereniging Kamerik vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen
daar in bij en hebben daar zelf baat bij.
3. Behoudens enkele uitzonderingen wordt door Voetbalvereniging Kamerik geen geldelijke
vergoeding gegeven voor het verrichten van vrijwilligerswerk.
4. Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij
Voetbalvereniging Kamerik. Een vrijwilliger die binnen Voetbalvereniging Kamerik een taak
verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.
5. Voor het verrichten van een vrijwilligerstaak/taakplicht geldt voor ouders van de jeugd- en senior
leden een verplichting. Op het niet nakomen wordt een sanctie toegepast.
6. Voetbalvereniging Kamerik stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor traineren scheidsrechteropleidingen.

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik: versie 0.7 / 3 juni 2014

Pagina 7 van 74

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik

7. Voetbalvereniging Kamerik zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te
waarderen.
8. Het moet leuk zijn om bij Voetbalvereniging Kamerik een functie uit te voeren.
9. Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie als het takenpakket beschreven
is.
10. Het bestuur stelt zich ten doel het verder ontwikkelen van het beleid door het aanstellen van een
vrijwilligerscoördinator en een vrijwilligerscommissie.

Tweesporenbeleid
Het vrijwilligersbeleid zal langs twee sporen worden aangepakt:
1. In navolging van vele andere verenigingen, zijn we gekomen tot een taakplicht voor ieder
aangesloten lid. Duidelijk daarbij is dat de tijd dat het uitvoeren van vrijwilligerstaken binnen VVK
over de volle breedte vrijblijvend wordt ingevuld voorbij is. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene
bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij denkt aan te kunnen in te vullen.
Vrijwilligersactiviteiten zullen per seizoen 2012-2012 voor alle leden (vanaf 16 jaar) en
ouders/verzorgers van jeugdleden (tot en met 16 jaar) verplicht gesteld worden. Voor het niet
invullen van de ledenkaart of het niet uitvoeren van de vrijwilligerstaken wordt een
taakvergoeding van € 50,00 per lid ingesteld, met een maximum van € 50,00 bij meerdere
jeugdleden (zie bijlage 1). Dit bedrag wordt verrekend met de contributie. De verplichting en de
taakvergoeding geldt niet voor niet-spelende leden. Met de eventuele inkomsten uit
taakvergoedingen worden mogelijk vrijwilligerstaken waar tekort aan menskracht is, betaald. Het
wassen van elftalkleding en het halen/brengen van spelers wordt niet onder vrijwilligerswerk
geschaard.
Sanctiebeleid
Bij het in gebreke blijven van de deelnemer gelden de navolgende sancties:



1e verzuim, zonder voorafgaande kennisgeving aan de betreffende commissie:
Inhalen van de dienst, alsmede vaststelling van een extra dienst.
2e en volgend verzuim, zonder voorafgaande kennisgeving aan de betreffende commissie:
o Voor wat betreft spelende leden:
Schorsing tot het spelen van competitie- of vriendschappelijke wedstrijden tot het
moment dat de dienst alsnog wordt vervuld. De vereniging zal, in de week nadat de
deelnemer 1 wedstrijd geschorst is geweest, de deelnemer in staat stellen een
dienst, in dat geval van willekeurige aard, uit te laten voeren opdat de schorsing tot
een einde komt.
o Voor ouders van leden jonger dan 16 jaar:
Een boete van € 25,-- per overtreding.

Procedure: melding van het verzuim geschied door de betreffende commissie aan de commissie
vrijwilligerszaken, welke de schorsing uitschrijft onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid
vrijwilligerszaken.
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2. Wil de vereniging in de toekomst over de vrijwilligers kunnen beschikken dan zal zij deze
vrijwilligers als een belangrijk fenomeen in de vereniging moeten gaan beschouwen. Werving en
behoud moet meer gestructureerd en in continuïteit worden aangepakt. Dit is niet iets wat er zo
maar even bij gedaan kan worden maar dient een volwaardige activiteit binnen de vereniging te
zijn.
De conclusie is dan ook dat een Vrijwilligerscommissie ingesteld moet worden welke structuur
aanbrengt in het werven van vrijwilligers. De Vrijwilligerscommissie staat centraal in de
verwerking, de verdeling en de eindcontrole van de gegevens. Deze commissie valt onder de
verantwoording van het bestuurslid met vrijwilligersbeleid in zijn portefeuille. Door invulling te
geven aan de volgende zaken wordt het vrijwilligersbeleid verder vorm gegeven:











Vaststellen takenpakket van de Vrijwilligerscommissie.
Inrichten en uitvoeren van de Vrijwilligerscommissie.
Opzetten en onderhouden van een Databank Vrijwilligers, gekoppeld aan de
ledenadministratie.
Opzetten richtlijnen en assisteren bij werving van nieuwe vrijwilligers.
Opzetten richtlijnen en assisteren bij het scholen en begeleiden.
Contact onderhouden met alle groepen vrijwilligers.
Communiceren over vrijwilligerswerk.
Functioneren als bemiddelaar bij geschillen en spanningen.
Het maken van een jaarlijkse planning van haar activiteiten.
Evaluatie en bijstellen van het Vrijwilligersbeleidsplan.

Het bestuur van VVK heeft een nota “Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging Kamerik” opgesteld. Dit
document geeft inzicht in wat er allemaal binnen VVK aan functies en activiteiten zijn. Van bijna alle
functies is een functiebeschrijving gemaakt zodat inzichtelijk wordt wat de functie inhoud. De
functies variëren van beleid tot uitvoering, van bestuur tot leider en barmedewerker. In tijd variëren
de taken van enkele uren per maand tot een aantal uren per week. In totaal heeft VVK zo’n 65
vrijwilligers taken benoemd in haar vrijwilligers beleid nota.
Is vrijwilligers werk iets voor u ? VVK heeft ruim 100 vrijwilligers die professioneel en vakkundig
invulling geven aan diverse taken. Daarbij speelt niet alleen sportiviteit maar ook gezelligheid een
belangrijke rol. Wellicht verruimt ook u uw sociale contacten binnen onze gemeente door deel uit te
maken van deze groeiende groep mensen.

Organisatie VV Kamerik
Hoe werkt in het rechtsverkeer de vereniging nu eigenlijk? De leden hebben het in belangrijke mate
voor het zeggen. De Algemene Ledenvergadering kiest een bestuur, stelt de begroting en de
jaarrekening vast, dechargeert de penningmeester op basis van advies van de kascommissie en
bespreekt alles wat de vereniging aangaat.
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Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering en bestuurt de vereniging
opdat de doelstellingen, neergelegd in de statuten, huishoudelijk reglement en nota’s, worden
gerealiseerd.
In artikel 3 van de statuten is het doel van VVK omschreven:
“De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en bevorderen van de
voetbalsport in al zijn verschijningsvormen met uitzondering van de
beroepsvoetbalsport”
Dit doel wordt o.a. bereikt door het geven van oefengelegenheid, deelname aan competitie en
andere wedstrijden, team- en andere bijeenkomsten en het organiseren van evenementen.
VVK verleent het lidmaatschap van de vereniging aan haar leden onder (stilzwijgende) akkoord
verklaring met de statuten, het huishoudelijk reglement en het goede gedrag van het lid. De
vereniging bestaat uit actieve leden (onderverdeeld naar jeugd (jonger dan 19 jaar) en senioren, 19
jaar en ouder), vrijwilligers, donateurs en ereleden en leden van verdiensten. Jeugdleden kunnen
vrijwilligerstaken uitoefenen maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s) of verzorger(s) die als
wettelijk vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor het invullen
van de vrijwilligerstaak van de vereniging.
Actieve leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan wedstrijden deel te nemen, dan wel werkzaamheden
verrichten op organisatorisch/bestuurlijk vlak in of buiten verenigingsverband, doch behorende tot
de organisatie van de vereniging.
Ondersteunende leden zijn zij, die financieel de vereniging een periodieke bijdrage verlenen.
Ereleden en leden van verdiensten zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en op voordracht van het hoofdbestuur door de Algemene Ledenvergadering als
zodanig zijn benoemd.
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Organisatie Voetbalvereniging Kamerik
Organigram VV Kamerik
Algemene
Ledenvergadering
Kascommissie

Hoodbestuur

Voorzitter

Vice-Voorzitter

Sponsorcommissie
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Website
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Kantinezaken

Commissie
Vrijwilligersbeleid
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Gebouwen en beheer
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Onderhoud

Voorzitter
Jeugdafdeling

Voorzitter
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Jeugdafdeling

Seniorenafdeling

Jeugdafd.
Toernooicommissie

Bestuurkamerdienst

Jeugdafd.
Voetbalkampcommissie

Scheidsrechter
coordinatie

De formele organisatie van voetbalvereniging Kamerik bestaat uit de volgende organen:

Algemene ledenvergadering
Deze komt minstens eenmaal per jaar bijeen en wordt gehouden in de kantine van VVK. De
vergadering is openbaar en wordt in het najaar gehouden. Naast de verplichte agendapunten zoals
vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de verkiezing van de bestuursleden is er ook ruimte
om andere, (niet-) reguliere zaken aan de orde te stellen en met het bestuur te bespreken. Dit kan
zowel door leden als andere belangstellenden en de aan de orde te stellen zaken kunnen zowel in de
aanloop naar als tijdens de vergadering in worden gebracht. Naast de reguliere Algemene
Ledenvergadering, kan het bestuur van VVK beslissen, een buitengewone Algemene
Ledenvergadering uit te schrijven. Voor het nemen van beslissingen in zowel de reguliere als de
buitengewone Algemene Ledenvergadering is een meerderheid van stemmen nodig. Voor de exacte
wijze waarop beslissingen binnen VVK worden genomen wordt verwezen naar de statuten.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur van voetbalvereniging Kamerik bestaat uit zeven personen en vergadert iedere
vier weken m.u.v. de zomermaanden. Vergaderdata worden gepubliceerd op de website van VVK
(www.vvkamerik.nl). Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende functies:






Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid: Gebouwen en beheer

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik: versie 0.7 / 3 juni 2014

Pagina 11 van 74

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik
 Lid: Senioren (voorzitter Seniorenafdeling)
 Lid: Jeugd (voorzitter Jeugdafdeling)
De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur. Het
dagelijks bestuur vergadert eveneens iedere vier weken, telkens twee weken na de vergadering van
het hoofdbestuur.
Voor de inhoudelijke kant van de hoofdbestuursfuncties wordt verwezen naar de
functiebeschrijvingen verderop in dit document (vanaf pagina 19). In principe voldoet de
maandelijkse vergaderfrequentie. In dringende gevallen kunnen leden van het dagelijks bestuur
beslissen een extra bestuursvergadering te organiseren echter zoveel mogelijk worden lopende
zaken onderling besproken (direct / telefoon / e-mail) en afgedaan. VVK kenmerkt zich over het
algemeen door korte (communicatie-) lijnen en de afzonderlijke bestuursleden dragen een grote
eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de agenda kunnen andere functionarissen worden
uitgenodigd. De commissies die binnen VVK bestaan worden door de verantwoordelijke
bestuursleden vertegenwoordigd binnen het hoofdbestuur.

Seniorenafdeling
De seniorencommissie heeft de taak om alles wat de seniorenafdeling aangaat te regelen,
coördineren en alles in goede banen te leiden. Dit houdt onder meer in dat de afdeling die op dit
moment uit 4 personen bestaat ieder zijn eigen taak heeft binnen de commissie, zie
functieomschrijvingen vanaf pagina 26.
De commissie komt iedere maand bij elkaar om de lopende zaken en problemen te bespreken en dit
betreft meestal de zaken die uit AB vergadering naar voren komen.
De voorzitter van de seniorenafdeling woont deze maandelijkse AB vergadering bij en bespreekt dan
met het hoofdbestuur de lopende zaken en de problemen waar onze commissie tegen aanloopt, dit
varieert van het aanstellen van trainers tot en met onderlinge problemen met de spelers, dus zeer
gevarieerd.
De seniorencommissie is ook verantwoordelijk voor het aansturen en aanstellen van trainers en
leiders, het coördineren van de wedstrijden, het regelen van toernooien, invullen van de
bestuurskamerdienst, inplannen van oefenwedstrijden en ook niet onbelangrijk het
wedstrijdsecretariaat.
Verder worden de niet selectie elftallen ingedeeld door onze commissie en proberen we de leiders
van deze elftallen zoveel mogelijk te helpen om iedere zaterdag weer een waardig elftal op het veld
te krijgen.

Jeugdafdeling
Sportiviteit, respect en spelvreugde staan bij VVK centraal. Er is aandacht voor iedere speler zodat
een ieder de kans krijgt zijn/haar kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten
De jeugd speelt binnen dit beleid een belangrijke rol. VVK heeft tevens als doelstelling om haar
maatschappelijke rol serieus te nemen en invulling te geven aan haar beleid door middel van de
diverse vrijwilliger functies.
Vrijwilligersbeleid VV Kamerik: versie 0.7 / 3 juni 2014
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De voorzitter van de jeugdafdeling vertegenwoordigt de afdeling binnen het hoofdbestuur. De
jeugdafdeling vergadert maandelijks in de week voorafgaande aan de hoofdbestuursvergadering.
Voor de inhoudelijke kant van de jeugdafdelingsfuncties wordt verwezen naar de
functiebeschrijvingen verderop in dit document (vanaf pagina 36). Tevens is de Jeugdafdeling
verantwoordelijk voor het aansturen van de leiders van de diverse jeugdteams, het coördineren van
de verenigingsscheidsrechters, de coördinatie van de Grote Club Actie, het aansturen van de
activiteitencommissie, de voetbalkampcommissie, en de jeugdtoernooicommissie organiseren van
het Sinterklaasfeest, de organisatie van het Internationaal Toernooi, de organisatie van de
jeugdtoernooien en de organisatie van oefenwedstrijden. Afhankelijk van de agenda kunnen andere
functionarissen worden uitgenodigd. Het technisch beleidsplan, de indeling van de jeugd in teams,
het protocol gedragscode VVK en organisatorische kwesties komen o.a. aan de orde.

Activiteitencommissie Jeugd
Tekst aanvullen

Toernooicommissie Jeugdafdeling
Tekst aanvullen

Voetbalkampcommissie Jeugdafdeling
Tekst aanvullen

Internationaal Toernooicommissie
Het Internationaal Pinkstertoernooi is ontstaan doordat de jeugdafdeling van de vereniging de naar
de senioren vertrekkende oudste jeugd een afscheidscadeau wilde geven. In de afgelopen jaren
hebben teams deelgenomen uit diverse Europese landen, zoals België, Duitsland, Frankrijk,
Luxemburg en Engeland. De organisatie van dit evenement is in handen van een aparte commissie
met een eigen voorzitter en penningmeester.
De activiteiten voor het gehele toernooi beginnen na het afsluiten van het toernooi met de evaluatie.
Na de zomervakantie beginnen we met 1x per 6 weken te vergaderen. Het werven van de teams
willen we voor de kerst afronden. Na de kerst beginnen we 1x per maand te vergaderen en werken
we stap voor stap onze actielijst af en vormen het toernooi tot het eind doel.
De commissie bestaat uit zeven leden.

Sponsorcommissie
Sponsoring wordt binnen het verenigingsleven steeds belangrijker. Sponsoring via een reclamebord,
shirtsponsoring, reclame via de website of bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een
wedstrijdbal. Allemaal manieren om de vereniging een ‘financieel’ hart onder de riem te steken. Veel
regionale ondernemers hebben inmiddels hun naam aan onze vereniging verbonden. De
sponsorcommissie streeft er echter naar om het huidige aantal sponsors flink uit te breiden.
Binnen de sponsorcommissie worden twee taken onderscheiden:
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De administratieve afhandeling van sponsorzaken, zoals het onderhouden van de
sponsorcontracten;
Acquisitie van nieuwe sponsoren. Deze groep mensen is belast met het vinden van nieuwe
sponsoren. De verdere administratieve afhandeling wordt door de eerste groep mensen
afgehandeld.

De sponsorcommissie rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de vereniging.

Commissie vrijwilligersbeleid
Verder invullen

Bestuurskamerdienst
Als je bestuurskamerdienst doet is het gewenst dat je 45 minuten voor aanvang van de eerste
wedstrijd aanwezig bent. De deur van de kantine wordt geopend door de persoon die kantinedienst
heeft. Je hoeft dus zelf geen sleutel op te halen (ochtenddienst). In de kast in de bestuurskamer staat
een bakje met de tekst jeugd. In dit bakje ligt een map met bestuurskamerdienstregels en het
wedstrijdprogramma voor de betreffende speeldag. Bij aankomst zo snel mogelijk de
kleedkamerindeling buiten op het bord schrijven (krijtjes in de kast). (Ochtenddienst) De
verenigingsvlag van de VV Kamerik ophangen. Ligt in de kast. (Ochtenddienst) Controleren of alle
sleutels van de kleedkamers aanwezig zijn, de kleedkamers die niet bij de eerste wedstrijden gebruikt
worden op slot draaien. (Ochtenddienst) Zorgen dat er koffie in de bestuurskamer is.
Wedstrijdformulieren klaarleggen en zo veel mogelijk de aanhef vast invullen. Let op!! Voor de E en F
alleen uitslagenformulieren. De gegevens van de tegenstander zijn te vinden in het KNVB-boekje, dat
aanwezig is in de bestuurskamerdienst. Na de wedstrijd controleren of het formulier volledig is
ingevuld en is voorzien van de uitslag en de handtekening van de scheidsrechter. Het origineel blijft
achter in de bestuurskamer. Deze originelen op een stapeltje leggen. De leiders van de beide teams
ontvangen ieder een doorslag. (ochtenddienst). Een voorbeeld wedstrijdformulier zit achter in de
map. Het kastje met de ladenbakjes op de tafel in de bestuurskamer neerzetten. De leiders er aan
herinneren dat zij controleren of er post voor hen in de bakjes aanwezig is. Het kastje staat in de kast
in de bestuurskamer. Leiders ontvangen; koffie aanbieden en vragen of ze alvast het
wedstrijdformulier in willen vullen. (Ochtenddienst/middagdienst) Telefoon opnemen; Het komt
voor dat er andere verenigingen de bestuurskamer bellen om door te geven dat wedstrijden niet
door gaan. Geef deze melding dan direct door aan de leider(s) van de betreffende elftal(len), zodat ze
niet voor niets op pad gaan. Een overzicht van alle leiders zit in de map. Sleutels van de kleedkamers
alleen meegeven als de vereniging alleen in de kleedkamer zit. Zitten er meerdere teams in een
kleedkamer vragen of ze de spullen aan een kant willen hangen en dan zelf als de elftallen naar het
veld gaan de deur op slot draaien. Na afloop of in de rust de sleutel weer aan de leider meegeven en
vragen of hij hem weer inlevert. Bij voorkeur E en F wedstrijden geen kleedkamers afsluiten.
(Ochtenddienst/middagdienst) Indien de vereniging alleen in de kleedkamer is vijf (5) euro borg
vragen. (Ochtenddienst/middagdienst) Na afloop van de wedstrijden de leiders weer ontvangen, wat
te drinken aanbieden en het wedstrijdformulier c.q. uitslagenformulier invullen. Hier zijn ook de
scheidsrechters bij aanwezig. Vraag of de kleedkamers goed schoongemaakt zijn en vraag de sleutel
terug. NIET VERGETEN! (Ochtenddienst/middagdienst)
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Kantinezaken
Nog opnemen

Website
De website van de VVK wordt een steeds belangrijker van de vereniging. De VVK beschikt over een
website met bijbehorend CMS (Content Management Systeem). Dit CMS maakt het mogelijk dat de
website door meerdere personen onderhouden kan worden. De coördinatie van de website ligt bij
de webmaster. Een aantal onderdelen wordt automatisch onderhouden. Het gaat hierbij om het
programma, de uitslagen, de verjaardagslijst e.d. Daarnaast biedt het CMS de mogelijkheid voor
teams om hun eigen pagina te onderhouden, te voorzien van wedstrijdverslagen, topscoorders e.d.
De VVK streeft ernaar dat ieder team een eigen team coördinator heeft voor de eigen pagina.
Daarnaast kunnen informatie van de website worden getoond via een narrow castingssysteem op
het scherm in de kantine.
Naast de webmaster is er een fotograaf aktief de het bestand met teamfoto’s en individuele foto’s
jaarlijks update. Tevens verzorgt hij/zij voor foto’s bij wedstrijdverslagen.
De webmaster rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter.

Onderhoud en beheer
Tekst aanvullen
Om praktische redenen gebeurt het schoonmaken van de kantine op maandagmorgen. Na een
weekend vol activiteiten is er wel het één en ander schoon te maken. Op maandagmorgen zijn
tevens aanwezig de medewerkers van het onderhoud, de kantinebeheerder en de kantinekasopmaker. Het schoonmaken gebeurt wekelijks door 2 dames van 9 tot 12 uur, totaal 6 uur.
Lijnen trekken, onderhoud velden, Groenvoorziening, Schilderwerk, kleedkamers schoonmaken

Veteranencommissie
Tekst aanvullen

Zaalvoetbalcommissie
Tekst aanvullen

Materialen
Nog opnemen

Kascommissie
Nog opnemen

Consul
Tekst aanvullen
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Totaaloverzicht Functies VV Kamerik
Verwijzing
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Bestuur/afdeling/Overig
Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur
1. Hoofdbestuur

2.
2.1.

Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling

2.2.

2. Seniorenafdeling

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling
2. Seniorenafdeling

Technische zaken A-selectie (1e aanspreekpunt
trainers)
Secretaris, spelerspassen, contactpersoon Bselectie en Zondagafdeling
Wedstrijdsecretaris Senioren
Organisatie Niek Vianentoernooi
Coördinatie bestuurskamerdienst
Coördinatie oefenwedstrijden 1e en 2e elftal
Coördinatie Kamerik onder 23 jaar
Trainer A-selectie
Trainer B-selectie
Leider 1e elftal
Verzorger 1e elftal
Assistent scheidsrechter
Leider overige senioren elftallen
Leider zondag elftal
Leider 't Oude Landt:

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling

Jeugdbestuur Secretaris
Jeugdbestuur Wedstrijdsecretariaat
Jeugdbestuur Ledenadministratie
Jeugdbestuur Aanspreekpunt Leiders
Jeugdbestuur Aanspreekpunt Trainers
Jeugdbestuur Aanspreekpunt Ouders en spelers
Activiteitencommissie
Toernooicommissie
Trainer Junioren
Trainer pupillen
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Beschrijving

Voorzitter (lid dagelijks bestuur)
Vice-Voorzitter
Secretaris (lid dagelijks bestuur)
Penningmeester (lid dagelijks bestuur)
Gebouwen en Beheer
Voorzitter Seniorenafdeling
Voorzitter Jeugdafdeling
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3.11.
3.12.
3.13

3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling
3. Jeugdafdeling

Leider Junioren
Leider Pupillen
Scheidsrechter coördinator

4.
4.1.
4.2.

4. Activiteitencommissie Jeugd
4. Activiteitencommissie Jeugd
4. Activiteitencommissie Jeugd

Voorzitter Activiteitencommissie
Lid Activiteitencommissie

5.
5.1.
5.2.

5. Toernooicommissie Jeugd
5. Toernooicommissie Jeugd
5. Toernooicommissie Jeugd

Voorzitter Toernooicommissie
Lid Toernooicommissie

6.
6.1.
6.2.

6. Voetbalkampcommissie Jeugd
6. Voetbalkampcommissie Jeugd
6. Voetbalkampcommissie Jeugd

Voorzitter Voetbalkampcommissie
Lid Voetbalkampcommissie

7.
7.1.
7.2.
7.3.

7. Internationaal Toernooi comm.
7. Internationaal Toernooi comm.
7. Internationaal Toernooi comm.
7. Internationaal Toernooi comm.

Voorzitter Internationaal Toernooicommissie
Penningmeester Internationaal Toernooicomm.
Lid Internationaal Toernooicommissie

8.
8.1.
8.2.

8. Sponsorcommissie
8. Sponsorcommissie
8. Sponsorcommissie

Acquisitie Sponsorcommissie
Administratie Sponsorcommissie

9.
9.1.
9.2.

9. Vrijwilligerscommissie
9. Vrijwilligerscommissie
9. Vrijwilligerscommissie

Voorzitter vrijwilligerscommissie
Lid Vrijwilligerscommissie

10.
10.1.
10.2.
10.3.

9. Bestuurskamerdienst
9. Bestuurskamerdienst
9. Bestuurskamerdienst
9. Bestuurskamerdienst

Coördinator Bestuurskamerdienst
Ochtenddienst Bestuurskamer
Middagdienst Bestuurskamer

11.
11.1.
11.2.

10. Kantinebeheer
10. Kantinebeheer
10. Kantinebeheer

Kantine Beheerder
Medewerker Kantine

12.
12.1.
12.2.

12. Websitebeheer
12. Websitebeheer
12. Websitebeheer

Webmaster
Fotografie

13.
13.1.
13.2.

13. Onderhoud en beheer
13. Onderhoud en beheer
13. Onderhoud en beheer

Consul Natuurgrasvelden
Consul Kunstgrasveld
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13.3.
13.4.
13.5.

13. Onderhoud en beheer
13. Onderhoud en beheer
13. Onderhoud en beheer

Schoonmaken Kleedkamers
Schoonmaken Kantine
Terreinonderhoud

14.
14.1.

14. Veteranencommissie
14. Veteranencommissie

Lid Veteranencommissie

15.
15.1.

15. Zaalvoetbalcommissie
15. Zaalvoetbalcommissie

Leider zaalvoetbal

16.
16.1.

16. Materiaalbeheer
16. Materiaalbeheer

Materiaalbeheerder

17.
17.1.

17. Kascommissie
17. Kascommissie

Lid Kascommissie

18.
18.1

18. Consul
18. Consul

Consul
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Functiebeschrijving leden hoofdbestuur
Functie
Voorzitter
Verwijzing
1.1
Plaats in de vereniging Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden
Tijdsbesteding
Taken
 Het leiding geven aan het bestuur in de uitvoering van de besluiten van de ledenvergaderingen
en de handhaving van door de overheid, eigen statuten en huishoudelijke reglementen
vastgelegde richtlijnen en regels;
 Het vertegenwoordigen van de vereniging; Samen met DB voorbereiden en voorzitten van
bestuur - en ledenvergaderingen;
 Er op toezien dat er om de 4 weken een DB vergadering plaatsvindt;
 Er op toezien dat er om de 4 weken een bestuurvergaderingen plaatsvindt;
 Signalering, ondervangen en oplossen van knelpunten;
 Uitvoeren schorsingen en royementen; Toezicht op gedrag van publiek met
wedstrijdcoördinator.
 Ontvangt in samenspraak en afwisselend met de vice-voorzitter het bestuur en/of leiders van
bezoekende seniorenteams.
 In samenspraak en afwisselend met de vice-voorzitter het ontvangen van en zo nodig
bescherming bieden aan scheidsrechters, rapporteurs, scouts of ander personen van de KNVB.
Verantwoordelijkheden
 Sponsorzaken
 Website
 Contracten betaalde krachten binnen de vereniging
Communicatie
 Contact met leden, bestuursleden en andere geledingen binnen VV Kamerik;
 Fungeren als aanspreekpunt in en buiten de vereniging;
 Representatie extern;
 Regelen externe post / brieven en ondertekenen.
Bevoegdheden
 Volledig bevoegd;
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Functie
Vice-Voorzitter
Verwijzing
1.2
Plaats in de vereniging Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden
Tijdsbesteding
Taken
 Vervangt de voorzitter bij afwezigheid;
 Zorgt samen met de beheerder van de materialen voor het up to date houden van de
spelmaterialen binnen de vereniging;
 Het op zaterdagochtenden voorafgaand aan geplande wedstrijden, in overleg met de consul,
kijken of er gepeeld kan worden;
 Fungeert als aanspreekpunt voor de Internationaal toernooicommissie;
 Het bijwonen van regiovergaderingen KNVB;
 Ontvangt in samenspraak en afwisselend met de voorzitter het bestuur en/of leiders van
bezoekende seniorenteams.
 In samenspraak en afwisselend met de voorzitter het ontvangen van en zo nodig bescherming
bieden aan scheidsrechters, rapporteurs, scouts of ander personen van de KNVB.

Verantwoordelijkheden
Uitvoering van de besluiten van de ledenvergaderingen en de handhaving van door de overheid,
eigen statuten en huishoudelijke reglementen vastgelegde richtlijnen en regels aangaande het
volledige financiële functioneren van de vereniging.
Communicatie

Bevoegdheden
 Volledig bevoegd;

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik: versie 0.7 / 3 juni 2014

Pagina 20 van 74

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik

Functie
Secretaris
Verwijzing
1.3
Plaats in de vereniging Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden
Tijdsbesteding
Taken
 Het voeren van de verenigingscorrespondentie;
 Ontvangen post verspreiden;
 Het archiveren van alle in- en uitgaande correspondentie;
 Het inkopen van drukwerk;
 Notulen maken van de bestuursvergadering en deze met een agenda een week voor de
volgende vergadering uitsturen aan de bestuursleden;
 Beleidsvoornemens in elkaar zetten voor de jaarlijkse ledenvergadering, deze laten kopiëren,
voorzien van adresstickers en uitdelen/-sturen;
 Notulen en jaarverslag maken van de jaarlijkse ledenvergadering;
 Het uitwerken en distribueren van verslagen van ledenvergaderingen;
 Bestuursmededelingen samenstellen voor leden;
 Het bijwonen van regiovergaderingen KNVB;
 Signaleren en ondervangen van knelpunten;
 Onderhouden van de externe vermeldingen en inschrijvingen als bijv. telefoonlijst;
 Het bijwonen van bestuur, leden en DB vergaderingen.
Verantwoordelijkheden
Uitvoering van de besluiten van de ledenvergaderingen en de handhaving van door de overheid,
eigen statuten en huishoudelijke reglementen vastgelegde richtlijnen en regels aangaande het
volledige financiële functioneren van de vereniging.
Communicatie
 In samenspraak met voorzitter agendapunten vaststellen;
 Bestuursmededelingen doorsturen naar webmaster;
 Contacten met leden en andere geledingen;
 Fungeren als aanspreekpunt in de vereniging voor iedereen; Representatie extern;
 Regelen externe post / brieven en ondertekenen.
Bevoegdheden
 Volledig bevoegd;
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Functie
Penningmeester
Verwijzing
1.4
Plaats in de vereniging Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden
Tijdsbesteding
Taken
 Facturatie en incasso contributies, boetes en sponsorgelden;
 Betalingen goedgekeurde facturen;
 Het aanvragen en incasseren van alle mogelijke subsidies en tegemoetkoming bij diverse
overheden en bonden;
 Het voeren van een financiële administratie;
 Controle van de ontvangen en nog te betalen contributies;
 Maandelijks afrekenen kantine opbrengsten met kantinebeheerder;
 Per kwartaal verzorgen aangifte loonbelasting;
 Per kwartaal verzorgen aangifte BTW;
 Jaarlijks indienen opgave belastingdienst;
 Jaarlijks opmaken financieel verslag en begroting voor ledenvergadering;
 Jaarlijks indienen financieel verslag en vragenlijst KNVB;
 Eenmaal per kwartaal een financieel verslag maken;
 Het jaarlijks bijeenroepen van de kascommissie en het ter goedkeuring voorleggen van zijn
administratie;
 Het bijhouden van de ledenadministratie;
 Het bijwonen van leden, bestuur en DB vergaderingen
Verantwoordelijkheden
Uitvoering van de besluiten van de ledenvergaderingen en de handhaving van door de overheid,
eigen statuten en huishoudelijke reglementen vastgelegde richtlijnen en regels aangaande het
volledige financiële functioneren van de vereniging.
Communicatie

Bevoegdheden
 Volledig bevoegd;
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Functie
Gebouwen en Beheer
Verwijzing
1.5
Plaats in de vereniging Bestuurslid en aanspreekpunt alle leden
Tijdsbesteding
Taken
 Sleutelbeheer;
 Het jaarlijks organiseren van een onderhoudsweek voor incidentele onderhoudsprojecten in het
kader van zelfwerkzaamheid ;
 Contractbeheer verplicht onderhoud brandblusmiddelen en noodverlichting;
 Coördineren schilderwerk met vrijwilligers;
 Coördineren van alle knelpunten van de accommodatie;
 Coördineren en doen uitvoeren van alle terugkerende onderhoudswerkzaamheden.
 Periodiek organiseren van meervoudige aanbesteding onderhoud velden.
 Coördineren en doen uitvoeren van alle terugkerende onderhoudswerkzaamheden zoals:
o Gebouwen
 Wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden in het kader van zelfwerkzaamheid
 Vloeren van de kleedkamers schrobben en uitspuiten (wekelijks). Hiervoor
hebben we een hogedrukreiniger en een elektrische schrobber.
 Wanden van de kleedkamers schrobben (maandelijks) .
 Buiten- en binnen schilderwerk.
 Vloeren van de hal, gang en kantine schoonspuiten en schrobben(wekelijks).
 Ramen en kozijnen schoonmaken;
 Glazenwassen enkele malen per jaar.
 Noodverlichting onderhoud / periodiek testen.
 Daklijsten en entree schoonmaken (drie keer per jaar).
o Terrein
 Belijning op de velden (gemiddeld een keer per week).
 Vuilnisbakken legen en het opruimen van zwerfvuil door de weeks, enkele
jeugdelftallen zullen dit gaan doen. Wel in de hoop dat alle prullenbakken
rondom de velden meer gebruikt zullen worden (wekelijks).
 Snoeien van haag en andere struiken. In overleg met de gemeente zal worden
getracht dit mee te laten nemen bij het snoeien rond het trainingsveld(twee
keer per jaar). Zolang hier geen afspraken over gemaakt zijn is dit een eigen
taak.
 Maaien, bezanden, rollen en slepen van de velden evenals het kanten maaien
wordt door een aannemer als uitbesteedwerk uitgevoerd. Toezicht en
coördinatie wordt door onze consul velden uitgevoerd.
 Bemesting van de velden.
 verantwoordelijkheid voor de verlichting.
 dreggen van de sloten.
 regelmatig plaatsen of verwijderen van sponsorplaten.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
 Volledig bevoegd;
Vrijwilligersbeleid VV Kamerik: versie 0.7 / 3 juni 2014

Pagina 23 van 74

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik

Functie
Voorzitter Seniorenafdeling
Verwijzing
1.6
Plaats in de vereniging Bestuurslid en vertegenwoordiger Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
Taken
 woont de AB vergaderingen bij van het hoofdbestuur
 coördineert de leden van de seniorencommissie
 technisch beleid
 aanspreekpunt voor het bestuur
 leidt de commissievergaderingen
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging

Voorzitter Jeugdafdeling
1.7
Lid Hoofdbestuur en voorzitter Jeugdafdeling en bijbehorende
commissies
3 – 4 u per week

Tijdsbesteding
Taken
 Voorzitten van de maandelijkse JB vergadering
 Als lid in de algemene HB vergadering het JB vertegenwoordigen en onderwerpen en
aandachtspunten uit de JB of HB visa versa terug leggen naar de resp. bijeenkomsten.
 Aansturen en coördineren activiteiten - leden jeugdbestuur – coördinator training, coördinator
leiders, coördinator evenementen, coördinator toernooien, ledenadministratie,
 Aansturen activiteitencommissie jeugd, de voetbalkampcommissie, jeugdtoernooiencommissie
via hun vertegenwoordiging in het JB
 Evaluatie spelers, leiders en trainers a.h.v. spelervolgkaarten en indeling teams; F-E-D-C-B-A
pupillen,
 Invulling geven aan de medewerkers avond in de bediening van de gasten
 Lid technische commissie Jeugd.
 Lid sanctie commissie Jeugd.
 Ervoor zorg dragen dat er op een juiste wijze invulling wordt gegeven aan het vrijwilligers beleid.
Verantwoordelijkheden
 Budget Jeugdafdeling vaststellen en bij HB indienen.
 Correcte invulling en naleving van JB-beleidsplan bewaken.
 Jaarlijks het JB beleidsplan evalueren – en waar nodig aanpassen.
 Contracten betaalde trainers evalueren en verlengen of opzeggen met betrokkenen.
Communicatie
 Bijeenkomsten JB en HB
Bevoegdheden
 Notulen JB vergaderingen goedkeuren.
 Budget Jeugdafdeling opstellen en goedkeuren
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Functiebeschrijving leden Seniorenafdeling
Functie
Lid (1) Seniorencommissie
Verwijzing
2.1
Plaats in de vereniging Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
Taken
 technisch beleid
 contactpersoon voor de trainers en leiders
 indelen bestuurskamerdiensten
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden


Functie
Lid (1) Seniorencommissie
Verwijzing
2.1, 2.2
Plaats in de vereniging Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
Taken
 technisch zaken A-selectie (1e aanspreekpunt trainers)
 Secretaris, spelerspassen, contactpersoon, contactpersoon B-selectie.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Lid (2) Seniorencommissie
Verwijzing
2.2
Plaats in de vereniging Seniorencommissie
Tijdsbesteding
Taken
 technisch beleid
 contactpersoon zondagelftal
 notuleert bij de vergaderingen
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
Taken








Lid (2) Seniorencommissie
2.2
Seniorencommissie
Wisselend, hangt af van de periode van het jaar. Kan enkele uren per
week zijn, soms een week niets.

Indeling seniorenteams
Communicatie leiders/aanvoerder diverse elftallen over lopende zaken
Aanstellen trainers, verzorgers
Evaluatiegesprekken trainers/leiders
Organisatie Niek Vianen toernooi
Organisatie Nieuwjaarstoernooi
Diverse lopende zaken zoals inventarisatie tenue ‘s, ophangen doelnetten e.d.

Verantwoordelijkheden
Indeling seniorenteams is eigenlijk het deel dat ik alleen heb gedaan de laatste jaren, overige zijn
taken die we met elkaar verdelen.
Communicatie
We vergaderen bijvoorbeeld gemiddeld lopende het seizoen 1x in de 2 maanden, houden elkaar
vooral via de mail op de hoogte over wat er speelt. Rond de winterstop en vlak voor de zomerstop
meer i.v.m. aanstelling trainers, indeling e.d.
Bevoegdheden
 ?
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Functie
Wedstrijdsecretaris Senioren
Verwijzing
2.3, 2,4 en 2,6
Plaats in de vereniging Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
Taken
 contactpersoon voor de knvb
 coördineren van de spelerspassen
 inplannen wedstrijden, zowel competitie als oefen.
 Contactpersoon voor andere verenigingen
 Organisatie Niek Vianentoernooi
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding

Coördinatie onder de 23
2.7
Seniorenafdeling
Ongeveer 6 uur per maand. 4 uur per wedstrijd en 2 uur per maand
contacten met verenigingen

Taken
 Contact zoeken met verenigingen ivm inplannen wedstrijden (half uur per maand)
 Contact onderhouden met trainers/coaches selectie en A1 (half uur per maand)
 Uitnodigen van de selectie, inplannen wie beschikbaar is (twee uur per maand)
 Het team meenemen naar (vaak) uitwedstrijden en coachen tijdens de wedstrijd (1 avond)
Verantwoordelijkheden
 Het spelen van deze wedstrijden wordt door de spelers als onwijs leuk ervaren. Het is
daarom belangrijk deze wedstrijden erg serieus te nemen. Spelers die het zien als een
grappig oefenwedstrijdje worden daarom niet uitgenodigd.
 Het afgelopen jaar was ik de enige begeleider van het team. Je bent daarom
verantwoordelijk voor alle onderdelen.
Communicatie
 Veel via mail en telefoon. Voorafgaand aan een wedstrijd even contact met de trainers over
de selectie en daarna contact leggen met alle spelers.
Bevoegdheden
 Je treedt op als coach/vertegenwoordiger van je vereniging.
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Functie
Trainer/Coach 1e elftal
Verwijzing
2.8
Plaats in de vereniging Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
Open laten
Taken
 De selectie in het algemeen naar een hoger niveau werken.
 Spelers individueel beter laten functioneren.
 De selectie aanzetten tot het begrijpen van het algemene voetbalspel.
Verantwoordelijkheden
 Een plezierige samenwerking creeren waarbij een ieder zichzelf kan zijn.
 Beslissingen nemen in het belang van het team en de club.
 De spelers normen en waarden meegeven…
Communicatie
 Een open communicatie met iedereen aangaan zodat er altijd ruimte is voor een gesprek.
 De selectie + begeleidingsteam goed op de hoogte houden van alle zaken die er spelen.
 Zorgdragen dat spelers, medetrainers, leiders, bestuur etc. ook goed communiceren.
Bevoegdheden
 Samenstellen van de selectie en de spelersgroep.
 Andere trainers/leiders aanspreken en helpen bij hun takenpakket.
 De selectie aansturen richting fysiotherapie voor goede medische begeleiding.
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Functie
Trainer B-selectie
Verwijzing
2.9
Plaats in de vereniging Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
4 uur in de week (di en do avond 2 uur)
Taken
 Voorbereiden oefeningen
 Bij elkaar zoeken en klaarzetten oefenmateriaal
 Uitleg van de oefeningen geven en coachen van de spelers
 Communicatie met de leiders
Verantwoordelijkheden
 Spelers tevreden houden en een leuke, leerzame training voorschotelen
Communicatie
 Vaak na de laatste training van de week contact met de leiders mbt blessures en inzet
Bevoegdheden
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Functie
Leider 1e elftal
Verwijzing
2.10
Plaats in de vereniging Seniorencommissie
Tijdsbesteding
Taken
 Donderdagavond:
o Na de training een bespreking en de opstelling wordt dan besproken/samengesteld voor
team 1 en 2.
o De spelerspasjes in orde maken
o De eventuele geblesseerde spelers laten behandelen door de verzorger en bespreken of
zij dan de zaterdag kunnen spelen.
o Anders spelers lenen van andere teams of via de jeugdtrainers voor de A1 spelers.
 Zaterdags:
o Zorgen dat er genoeg vervoer is.( meestal telefonisch contact) bij uit wedstrijden.
o Sportkleding, waterzak en de ballen ,waterflessen en de verzorgingskoffer klaarzetten
om mee te nemen.
o De reservetenues van zolder en meenemen.
o In de bestuurkamer zorgen dat de computer aangezet word en dan de spelers aan te
vinken die spelen.
o De scheidsrechter assisteren met het invullen van de digitaal formulier.
o Voor de wedstrijd ; de ballen pompen, waterzakken en waterflessen vullen.
o In de kleedkamer, bij thuis wedstrijden, de pupil van de week ontvangen en
introduceren aan de spelers van het 1e.
o Sportkleding uitdelen. Zorgen dat de spelers netjes het veld opgaan= heel belangrijk.
o De gesponsorde trainingspakken keurig en netjes aantrekken.
o Kleedkamer navegen.
o In het bestuur kamer de bezoekende teamleiders ontvangen en verwijzen naar het
bestuurskamer voor een bakkie koffie en een praatje.
o Na de wedstrijd, de corveelijst aanvinken wie dienst hebben.
o Aanvegen van de kleedkamer (de sportkleding in de voetbaltas en de ballen terug op
zolder,
o De waterzakken en waterflessen terug zetten)
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Assistent scheidsrechter 1e elftal
Verwijzing
2.12
Plaats in de vereniging Seniorenafdeling
Tijdsbesteding
Elke zaterdagmiddag
Taken
 Het assisteren van de scheidsrechter van het eerste van Kamerik
Verantwoordelijkheden
 Op tijd aanwezig zijn
 Het nakomen van afspraken
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Leider overige elftallen
Verwijzing
2.13
Plaats in de vereniging Seniorencommissie
Tijdsbesteding
Taken
 Donderdagavond:
o Temindeling maken voor de komende wedstrijd;
o De spelerspasjes in orde maken;
o Anders spelers lenen van andere teams;
 Zaterdags:
o Zorgen dat er genoeg vervoer is.( meestal telefonisch contact) bij uit wedstrijden.
o Sportkleding, waterzak en de ballen ,waterflessen en de verzorgingskoffer klaarzetten
om mee te nemen.
o De reservetenues van zolder en meenemen.
o Voor de wedstrijd: de ballen pompen, waterzakken en waterflessen vullen.
o Sportkleding uitdelen. Zorgen dat de spelers netjes het veld opgaan= heel belangrijk.
o Wedstrijdformulier invullen;
o Kleedkamer navegen.
o In het bestuur kamer de bezoekende teamleiders ontvangen en verwijzen naar het
bestuurskamer voor een bakkie koffie en een praatje.
o Na de wedstrijd, de corveelijst aanvinken wie dienst hebben.
o Aanvegen van de kleedkamer (de sportkleding in de voetbaltas en de ballen terug op
zolder,
o De waterzakken en waterflessen terug zetten)
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving leden Jeugdafdeling
Functie

Secretaris jeugdbestuur

Verwijzing
3.1
Plaats in de vereniging Jeugdbestuur
Tijdsbesteding
6 tot 8 uur per maand
Taken
 Notuleren vergadering jeugdbestuur
 Agenda opstellen en versturen naar medebestuursleden
 Notuleren jeugdleiders/trainers
 Agenda en uitnodiging versturen voor deze bijeenkomsten
 Events bijwonen en ondersteunen waar nodig
 Ingezonden stukken bij de juiste personen doen belanden
 Jeugdbeleidsplan mede opstellen

Verantwoordelijkheden
Eventuele bijzonderheden
Begin en eind van het seizoen zijn vaak wat drukker, omdat er dan vaak meer opgezet moet
worden.
Wat vind je er leuk aan?
Contacten opdoen binnen de vereniging en op de hoogte zijn van het reilen en zeilen van de
vereniging.
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Functie

Wedstrijdsecretaris jeugd

Verwijzing

3.2

Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
+/- 3 a 4 uur per week
Taken
Taken:
 Via Sportlink programma thuiswedstrijden controleren op tijden en speelveld en daarna
vastleggen
 Uitwedstrijden tevens via Sportlink controleren
 Indelen kleedkamers en veldbezetting voor de wedstrijddag
 Programma op website aanvullen met veld en kleedkamermededelingen
 Aanspreekpunt verenigingen, KNVB en leiders
 Bij tussentijdse wijzigingen de leiders informeren
 Bij afgelastingen leiders, tegenstanders en scheidsrechters informeren
 Tevens via de website afgelastingen kenbaar maken
Verantwoordelijkheden
 Zorgen dat iedereen weet wanneer, waar en hoe laat er gevoetbald moet worden
 Wedstrijdformulieren controleren en opsturen naar de KNVB
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Ledenadministratie jeugdbestuur
Functie
Verwijzing
3.3
Plaats in de vereniging
Ledenadministratie jeugdbestuur
Tijdsbesteding
Totaal ongeveer 5 dagen per jaar
Taken
 Invoeren / afmelden nieuwe leden in Sportlink
 Welkom heten en Informeren Ouders/verzorgers van nieuw lid
(welk team, trainingstijden,contactpersoon (leider).
 Wijzingen in spelersbestand doorgeven aan Jeugdbestuur en penningmeester.
 Aanvraag formulieren voor spelerspassen door ouders laten invullen en naar de drukker stur
en.
 Mapjes voor spelerspassen aan het begin van
het seizoen in orde maken en aan leiders geven.
 Op verzoek van (Jeugd-) bestuur overzichten verstrekken van actuele spelers bestand.
 Overschrijving van spelers van vvKamerik naar andere verengingen en vice versa met de
KNVBregelen.
 Dispensatie voor spelers bij de KNVB regelen.
Verantwoordelijkheden


Administratieve correctheid van het Jeugdspelerbestand van vv Kamerik
Eventuele bijzonderheden
 De piek van de werkzaamheden is kort voor de start van
het nieuwe seizoen (spelerspassen inorde voor de teams en alle dispensaties geregeld.
Wat vind je er leuk aan?
 Betrokkenheid bij de vereniging
 Je leert veel namen van kinderen en ouders in het dorp kennen.
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Aanspreekpunt leiders
Functie
Verwijzing
3.4
Plaats in de vereniging Momenteel onderverdeelt tussen leden van het jeugdbestuur
Tijdsbesteding
Taken
 Het indelen van de leiders per team.
 Het voorbereiden van 3 jeugdleidervergaderingen
 Daar waar nodig de leiders helpen of aansturen bij problemen binnen een team.

Verantwoordelijkheden
P

Eventuele bijzonderheden
Piekmoment is het indelen van de leiders voor het nieuwe seizoen. Dit gebeurd in juni / juli.
Wat vind je er leuk aan?
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
Taken

Aanspreekpunt ouders en spelers
3.6
Een luisterend oor voor alle jeugdleden.

Als er problemen ontstaan,waar de leden niet over willen praten met trainers of leiders kan men bij
het aanspreekpunt voor ouders en spelers terecht. Zij zullen proberen het probleem op te lossen.
Verantwoordelijkheden
De leden op een zo goed mogelijke manier begeleiden.
Eventuele bijzonderheden

Wat vind je er leuk aan?

Het vertrouwen krijgen van iemand.
Ik vind het leuk om met de kinderen leuke dingen te doen. Je krijgt er veel voor terug.
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
Taken

Lid Toernooicommissie
3.8
1 uur per week

H het zoeken van uit toernooien voor alle jeugdteams
H dag planningen maken met tijdstippen en teams die tegen elkaar spelen
B bekers/vaantjes kopen als prijs
Het laten afdrukken van de programma boekjes en doormailen naar de des betreffende teams die
komen spelen
De velden klaarmaken op de toernooidagen
De toernooi dagen de gehele dag aanwezig zijn om als aanspreekpunt te dienen voor de bezoekende
teams
Met de scheidsrechter coördinator de scheidsrechters regelen voor de toernooi dagen
J het samenstellen van consumptie bonnen in samenspraak met de barcommissie
Het doorsturen van informatie over de uit toernooien naar de leiders van het desbetreffende team
Het doorsturen van informatie naar de leiders van kamerik, en de gast teams over de thuis toernooien
Verantwoordelijkheden
Wij zijn verantwoordelijk dat alle jeugdelftallen allemaal een geslaagd thuistoernooi hebben, en dat
elk team ook een uit toernooi heeft. En op de dagen van de thuistoernooien dat we alles zo soepel
mogelijk laten verlopen.
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Jeugdtrainer junioren en pupillen
Functie
Verwijzing
3.9 en 3.10
Plaats in de vereniging Worden aangestuurd door de jeugdafdeling
Tijdsbesteding
Taken
Doel van de jeugdtrainingen:
Proberen om de spelers op een leuke, actieve manier het voetballen te leren.
Voor de training:
 Overleg met eventueel een andere trainer van het team welke oefeningen er op de ene dag
en op de andere dag worden getraind. Bijvoorbeeld de ene dag meer positiespellen en de
andere dag meer afronden.
 Training voorbereiden, erg handig om op papier een aantal oefeningen te bedenken. Je kan
ook per maand bedenken waar je aan wil gaan werken.
 Spullen pakken uit het ballenhok, ballen oppompen, voldoende hesjes
Tijdens de training:
 uitleggen wat de gedragsregels (tijdens uitleg stil en respect tegenover elkaar) zijn en de
consequenties daarbij.
 wedstrijd van zaterdag nabespreken op maandag (vragen stellen hoe men het vond).
 voor de training vertellen wat er gedaan wordt, waar wordt op getraind (kan afhankelijk zijn
van manier van spelen op zaterdagen, wat ging goed wat niet?).
 mededelen dat af en toe de training wordt stil gelegd om zaken uit te leggen.
 bij de afsluitende partijvorm individueel en collectief coachen.
 groepen maken voor oefeningen op gelijkwaardige sterkte.
Na de training:
 aan het einde van de training helpt iedereen mee met opruimen, wordt dit niet gedaan
gelden er sancties voor zaterdag.
Blessures:
 Probeer aan te voelen hoe ernstig de blessure is, als het doortrainen of lopen geen kwaad
kan, dan rustig mee laten trainen. Anders niet verder laten trainen, koelen of laten smeren
met zalf.
Sancties:
 Bij het niet luisteren naar de trainer, als eerste sanctie voor 5 minuten aan de kant zetten.
Als het hierna nog niet beter wordt, dan voor de rest van de training langs de kant zetten.
Niet naar huis sturen met het risico dat er iets gebeurd onderweg.
Verantwoordelijkheden
Eventuele bijzonderheden
P
Wat vind je er leuk aan?
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging

Jeugdleider Pupillen en junioren
3.11 en 3.12
Worden aangestuurd door de jeugdafdeling. De leider is als lid van de
vereniging de spil in de communicatie tussen trainers,
spelers/ouders/verzorgers, begeleiders en commissie

Tijdsbesteding
Taken
Het betreft een functie met zowel organiserende als voetbal inhoudelijke aspecten. De
onderstaande zaken behoren primair tot zijn/haar taken;
 Hij zorgt in de organisatie voor vervoer van de uitwedstrijden
 De organisatie rondom wedstrijd besprekingen
 De spelerspassen (in overleg met Wedstrijdsecretaris)
 Het verzamelen van en toezicht houden op de tenue's (incl. trainingspakken)
 Wedstrijdformulieren invullen.
 Het verzamelen van en toezicht houden op materiaal en ballen voor de warming-up
 Zorgen dat het in de kleedkamer de zaken rustig verlopen bij uit en bij thuis wedstrijden.
 Het contact zoeken met een verzorger van de club om vragen voor behandeling van de
speler.
 De schriftelijke begeleiding direct voor- en direct na een wedstrijd bij de afhandeling van de
noodzakelijke schriftelijke formaliteiten.
 De organisatie i.s.m. commissie van ludieke activiteiten rond het voetbal en de training
momenten.
 Contact bij privé gebeurtenissen van spelers in de familiekring zoals ziekte, geboorte,
huwelijk etc..
 De begeleiding van wissel spelers en de interne contacten met deze spelers.
 Het begeleiden van spelers uit andere elftallen die als wissel of speler worden toegevoegd
aan het elftal.
 De leider is oog en oor als vertrouwenspersoon voor de spelers en eventueel
ouders/verzorgers. Zorgt voor een juiste input aan de trainer en commissie van daarvoor
relevante gebeurtenissen
 Het contact met geblesseerde spelers. De zorg voor een blijvend contact tussen de speler,
de trainer en de groep.
 De begeleiding en afhandeling bij een schorsing (i.o.m. wedstrijdsecretaris)
 Controleert mede de groep discipline en waakt over de sfeer in de groep.
 Het contact leggen als er spelers nodig zijn van andere teams. Het contact moet je leggen
tussen de leiders van het andere desbetreffende team

Verantwoordelijkheden
Eventuele bijzonderheden
P
Wat vind je er leuk aan?
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding

Leider Junioren
3.11
Jeugdafdeling
De tijd die er voor staat is op de zaterdag circa 3 uur, afhankelijk van uitof thuiswedstrijd. Doordeweeks zal er het een en ander geregeld moeten
worden, dit zal circa 1 uur zijn.

Taken
Als jeugdleider bij de VV kamerik ben je samen met 1 of 2 andere leiders verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van het team voor, tijdens en na de wedstrijden. De taken die hierbij horen zijn o.a.:
 het communiceren van de wedstrijdinfo
 rijschema opstellen
 zorgen voor de spullen zoals tenues, ballen en waterzak
 formulieren invullen
 opstelling maken, wissels coördineren
 tactische aanwijzingen voor de spelers, ook het motiveren van de spelers
 de sfeer en het gedrag binnen het team sturing geven
 overleg met de trainer van het team, over voetbalzaken
Deze taken kunnen natuurlijk met de andere leiders worden verdeeld. Per team streven we er naar
om 3 leiders te hebben. Dan is het ook mogelijk om een keer een zaterdag te gebruiken voor een
klusje thuis. Ook als je geen nieuwe “Guus Hiddink” bent zij er voldoende administratieve taken uit
te voeren.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding

Leider Pupillen
3.11 3.12
Jeugdafdeling
De tijd die er voor staat is op de zaterdag circa 3 uur, afhankelijk van uitof thuiswedstrijd. Doordeweeks zal er het een en ander geregeld moeten
worden, dit zal circa 1 uur zijn.

Taken
Als jeugdleider bij de VV kamerik ben je samen met 1 of 2 andere leiders verantwoordelijk voor het
reilen en zeilen van het team voor, tijdens en na de wedstrijden. De taken die hierbij horen zijn o.a.:
 het communiceren van de wedstrijdinfo
 rijschema opstellen
 zorgen voor de spullen zoals tenues, ballen en waterzak
 formulieren invullen
 opstelling maken, wissels coördineren
 tactische aanwijzingen voor de spelers, ook het motiveren van de spelers
 de sfeer en het gedrag binnen het team sturing geven
 overleg met de trainer van het team, over voetbalzaken
Deze taken kunnen natuurlijk met de andere leiders worden verdeeld. Per team streven we er naar
om 3 leiders te hebben. Dan is het ook mogelijk om een keer een zaterdag te gebruiken voor een
klusje thuis. Ook als je geen nieuwe “Guus Hiddink” bent zij er voldoende administratieve taken uit
te voeren.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Scheidsrechtercoördinator
Verwijzing
3.13
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
3 uur per week
Taken
Het maken van indeling voor zowel pupillen, junioren en seniorenwedstrijden voor zover er geen
scheidsrechters door de KNVB zijn aangewezen
Het benaderen van de scheidrechters
De indeling publiceren op het cms systeem
Het werven van scheidsrechters tbv het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van het corps
Het begeleiden en verstrekken van informatie aan nieuwe scheidsrechters
Het maken en verspreiden van scheidsrechtersbeoordelingsformulieren
Het administreren van de teruggekoppelde gegevens van het
scheidsrechtersbeoordelingssysteem.
Het aanspreken van scheidsrechters aan nav opmerkingen op de formulieren
Het behartigen van de belangen van de scheidsrechters
Het ism de praktijkbegeleider organiseren van informatiesessies
..
..
Verantwoordelijkheden
De scheidsrechterscoördinator is verantwoordelijk voor de indeling van de wedstrijden en de
uitvoering van het arbitragebeleid van de vereniging. Hij/zij bewaakt de kwaliteit van de
arbitrageactiviteiten van de vereniging en zet zich in om deze (verder) te ontwikkelen.
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Functiebeschrijving Activiteitencommissie Jeugd
Functiebeschrijving Toernooicommissie Jeugd
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Functiebeschrijving Voetbalkampcommissie Jeugd
Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging

Lid voetbalkamp commissie
6.2
De leden van de commissie zijn het aanspreekpunt voor alle deelnemers
en leiders van het jeugdkamp.
Tijdsbesteding
In totaal 2 weken
Deze commissie is verantwoordelijk voor het jeugdkamp 1 x per seizoen.
Taken
 Vergaderingen,
 Locatie bezoeken,
 Boodschappen doen,
 Prijzen kopen,
 Rijlijsten maken.
 Brieven e.d. opstellen
..
..
Verantwoordelijkheden
Wij zijn verantwoordelijk voor de locatie, het programma, en iedereen die deelneemt aan het kamp.
Eventuele bijzonderheden
Wat vind je er leuk aan?
Het is ontzettend leuk om al die blije koppies van de jeugdspelers te zien. Zij zijn 24 uur van huis en
genieten van alles wat hun geboden wordt. Het programma is bomvol maar dat moet ook want
anders gaan ze lopen vervelen. Het is mooi om te zien hoe de oudere jeugd de kleintjes onder hun
hoede nemen tijdens de spellen.
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Functiebeschrijving Internationaal Toernooicommissie
Functie
Voorzitter Internationaal Toernooicommissie
Verwijzing
7.1
Plaats in de vereniging Internationaal Toernooicommissie
Tijdsbesteding
Taken
 Opening van het toernooi;
 Bespreking met de begeleiders
 Voorwoord boekje;
 Gastheer;
 Algehele verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding

Voorzitter Internationaal toernooi
7.1
Vrijwilliger/Jeugdbestuur
Sept/aanvang toernooi gemiddeld twee uur per week en tijdens het
toernooi het hele weekend

Taken
Begeleiden en leiden van het toernooi, genodigden teams en begeleiding ervan

Verantwoordelijkheden
Zorgen dat alles tot in de puntjes verloopt, dus toezicht houden op alle medewerkers en deze zo
nodig corrigeren en bijsturen
Eventuele bijzonderheden
Het is een fenomeen binnen de club en iets waar we als vereniging trots op mogen zijn dat we dit
ieder jaar weer voor elkaar krijgen

Wat vind je er leuk aan?
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Functie
Penningmeester Internationaal Toernooi
Verwijzing
7.2
Plaats in de vereniging Internationaal Toernooi
Tijdsbesteding
Taken
 Begroting;
 Alle financiële zaken.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding















Penningmeester Internationaal toernooi
7.2

Voorbereidingen op commissievergaderingen – 10 uur per jaar
Commissievergaderingen – 20 uur per jaar
Opstellen begroting – 2 uur per jaar
Activiteiten tijdens het Internationaal Toernooi – 40 uur
Afronden financiële verantwoording Internationaal Toernooi - 12
Neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie Internationaal Toernooi.
Stelt de begroting op van het Internationaal Toernooi.
Legt de begroting ter instemming voor aan de Commissie Internationaal Toernooi.
Legt de begroting ter goedkeuring voor aan het Bestuur.
Draagt zorg dat de begroting niet overschreden wordt.
Wikkelt de factuurstroom af van de facturen t.b.v. het Internationaal Toernooi.
Draagt zorg voor afwikkeling van het chartale geldverkeer tijdens het toernooi:
Beheert de centrale kas tijdens het Internationaal Toernooi
Zorgt voor afroming van het chartale geld bij de overige kassen
Zorgt voor afstorting van het chartale geld bij de bank
Stelt de financiële verantwoording op van het Internationaal Toernooi.
Legt de financiële verantwoording van het Internationaal toernooi ter instemming voor aan
de Commissie Internationaal Toernooi.
Legt de financiële verantwoording van het Internationaal toernooi ter goedkeuring voor aan
het Bestuur.

..
..
Verantwoordelijkheden
 Bevoegd tot het betalen van facturen t.b.v. het Internationaal Toernooi die ontvangen zijn
n.a.v. activiteiten die in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen.
 Bevoegd tot het opnemen van geld van de bankrekening van het Internationaal Toernooi.
 Beheerder van de bankrekening van het Internationaal Toernooi.
 Bevoegd tot het beheren van de diverse kassa’s tijdens het Internationaal Toernooi.
Eventuele bijzonderheden
Het bijzondere aan deze functie is dat het een piekmoment heeft tijdens de pinksterdagen. Tijdens
deze dagen ben je vanaf vrijdag t/m maandag het grootste deel van de dag aanwezig. Voor de rest
van het jaar zijn de activiteiten verspreid over de maanden.
..
Wat vind je er leuk aan?
 Een aanbeveling voor personen die een financiële achtergrond hebben en plezier hebben
om zich verantwoordelijk te voelen voor de financiële afwikkeling van een evenement.
 De sfeer tijdens het toernooi is uniek en geeft energie om onderdeel van de organisatie uit
te maken.
 Een aanbeveling voor personen die voetbal een warm hart toedragen en dit in een zeer
goede sfeer met anderen willen delen
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Functie
Verwijzing
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
Taken
 Horeca;
 Muziek;
 Beveiliging;
 Presentjes;
 EHBO-koffer;
 Verzorger
 Kleding crew.
Verantwoordelijkheden

Lid 1: Internationaal Toernooicommissie
7.3
Internationaal Toernooi

Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Lid 2: Internationaal Toernooicommissie
Verwijzing
7.3
Plaats in de vereniging Internationaal Toernooi
Tijdsbesteding
Taken
 Vergunning gemeente;
 Vergunning KNVB;
 Werven van alle teams;
 Correspondentie;
 Website bijwerken;
 Betaling teams.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Lid 3: Internationaal Toernooicommissie
Verwijzing
7.3
Plaats in de vereniging Internationaal Toernooi
Tijdsbesteding
Taken
 Horeca;
 Coördinatie opbouw en afbouw tenten;
 Organisatie van benodigde materialen incl. meubilair
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Lid 4: Internationaal Toernooicommissie
Verwijzing
7.3
Plaats in de vereniging Internationaal Toernooi
Tijdsbesteding
Taken
 Bekers;
 Externe keeper tbv penalty bokaal;
 Bezetting wedstrijdtafel
 Scheids- en grensrechters;
 Organisatie Hoge Hoedtoernooi
 Wedstrijdschema
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Lid 5: Internationaal Toernooicommissie
Verwijzing
7.3
Plaats in de vereniging Internationaal Toernooi
Tijdsbesteding
Taken
 Alle PR zaken zoals posters, boekjes en ander vormen van externe communicatie
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Sponsorcommissie
Functie
Acquisitie Sponsorcommissie
Verwijzing
8.1
Plaats in de vereniging Rapporteert aan de voorzitter van de vereniging
Tijdsbesteding
Taken
 werven van nieuwe sponsoren
 uitbouwen van huidige sponsoren met de intentie sponsor langer te binden e.d.
 zoeken naar nieuwe sponsoren
 zoeken naar nieuwe mogelijkheden om sponsoren te werven, binnen te halen
 denk bv aan verwerven sponsors, wedstrijdbal, team aankleding, boarding langs het veld, logo
op site enz
Verantwoordelijkheden
 zorgen voor het binnenhalen van zoveel mogelijk sponsoren ( goed voor de club )
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Administratie Sponsorcommissie
Verwijzing
8.2
Plaats in de vereniging Rapporteert aan de voorzitter van de vereniging
Tijdsbesteding
Taken
 bijhouden van de sponsorcontracten ( aanpassen, verlengen, uitbouwen e.d. )
 de sponsor site bijhouden en up to date maken
 laten opmaken van facturen t.b.v. de betalingen
 controleren facturen op betaling
Verantwoordelijkheden werven
 zorgen voor het binnenhalen van zoveel mogelijk sponsoren ( goed voor de club )
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Vrijwilligerscommissie
Functie
Voorzitter Vrijwilligerscommissie
Verwijzing
9.1
Plaats in de vereniging Rapporteert aan de voorzitter van de vereniging
Tijdsbesteding
Taken
 Voorbereiden / leiden vergaderingen commissie vrijwilligerszaken;
 Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid;
 Het in kaart brengen van aanbod en behoefte aan vrijwilligers;
 Het zorg dragen en actualiseren van taakomschrijvingen en de vacaturemap;
 Het actualiseren van het vrijwilligersbeleid;
 Het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers;
 Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
 Plannen, uitvoeren en evalueren wervingsacties;
 Adviseren bestuur en commissies over vrijwilligersbeleid;
 Indien nodig het (laten) volgen en/of verzorgen van cursussen ter bevordering deskundigheid;
 Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d.;
 Houden van welkomstgesprek met nieuwe vrijwilligers en zorgen voor kennismaking en
inwerkplan;
 Zorgen voor bedanken en waarderen van vrijwilligers;
 Bijwonen van bestuursvergaderingen (1 keer per maand) en Algemene Ledenvergadering (1
keer per jaar);
 Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande het vrijwilligersbeleid.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Lid vrijwilligerscommissie
Verwijzing
9.2
Plaats in de vereniging Vrijwilligerscommissie
Tijdsbesteding
Taken
 Bijwonen vergaderingen commissie vrijwilligerszaken
 Meehelpen bij het ontwikkelen, coördineren, uitvoeren en actualiseren van het
vrijwilligersbeleid;
 Meehelpen bij het in kaart brengen van aanbod en behoefte aan vrijwilligers;
 Het meehelpen aan het zorg dragen en actualiseren van taakomschrijvingen van de
vacaturemap;
 Het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers;
 Verzorgen van algemene ondersteuning van de commissie vrijwilligerszaken (o.a. ondersteuning
bij het plannen en uitvoeren van wervingsacties, inroosteren vrijwilligers, ondersteuning
vrijwilligers etc.);
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden


Vrijwilligersbeleid VV Kamerik: versie 0.7 / 3 juni 2014

Pagina 61 van 74

Vrijwilligersbeleid VV Kamerik

Functiebeschrijving Bestuurskamerdienst
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Functiebeschrijving Kantinebeheer
Kantinebeheerder
Functie
Verwijzing
11.1
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
+/- 10 uur per week
Taken
Taken:
 Inkoop dranken en etenswaren
 Schoonhouden kantine, bar, keuken en toiletten
 Aanvullen dranken e.d. in de koelkasten en de snoep e.d. in de daarvoor bestemde vakken
 Maken tosti’s
 Wassen handdoeken, theedoeken en de tafelkleden
 Contacten onderhouden met leveranciers
 Ontvangen vertegenwoordigers

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden:
 Indelen barbezetting bij openingstijden
 Instrueren / opleiden nieuwe medewerkers
 Eens per week controle kassa
 Opmaken financieel overzicht per week
 Letten op verkoop alcohol onder 16 jaar
 Leden aanspreken op hun gedrag
Eventuele bijzonderheden
Wat vind je er leuk aan?
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Kantinemedewerker
Functie
Verwijzing
11.2
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
Afhankelijk van inzetbaarheid
Taken
Taken:
 Openen kantine en afzetten alarm +/- 1 uur voor aanvang eerste wedstrijd
 Bar gereed maken voor gebruik koffie/thee serveren van koffie, thee of andere dranken aan
bezoekers van de kantine
 Verzorgen limonade en/of thee voor de spelers
 Oven aanzetten zodat er vanaf 11.00 gebakken kan worden
 Verzorgen snacks e.d. aan bezoekers kantine
 Einde van de dag de keuken opruimen, oven uitzetten, schoonmaken en vrij van vetresten
maken
 Overgebleven snacks in de vriezer opbergen
 Bar en tafels in kantine schoonmaken
 Kassalade opbergen
 Verlichting uit doen in berging, keuken en kantine
 Alarm aanzetten en kantine afsluiten

Verantwoordelijkheden

Eventuele bijzonderheden
P
..
Wat vind je er leuk aan?
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Functie
Kantinemedewerker
Verwijzing
11.2
Plaats in de vereniging Kantinebeheer
Tijdsbesteding
Taken
 Openen kantine en afzetten alarm een uur voor aanvang van de eerste wedstrijd.
 Bar gereed maken voor gebruik van koffie en thee.
 Sausijzenbroodjes in warmhouder leggen en deze aanzetten.
 Serveren van koffie, thee of andere dranken aan bezoekers van de kantine.
 Verzorgen van limonade en /of thee voor de spelers.
 Oven aanzetten zodat er vanaf 11.00 uur gebakken kan worden.
 Einde van de dag keuken opruimen en oven uitzetten en schoonmaken vrij van vet.
 Overgebleven snacks in vriezer doen.
 Bar en tafels in de kantine schoonmaken.
 Kassalade opbergen.
 Verlichting uit doen in berging , keuken en kantine.
 Alarm aanzetten en kantine afsluiten.
De kantine is geopend op de trainingsavonden dinsdag en donderdag en verder op zaterdag en
zondag.
Verantwoordelijkheden
Communicatie
 Communiceert rechtstreeks met Kantinebeheerder
Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Websitebeheer
Functie
Webmaster
Verwijzing
12.1
Plaats in de vereniging Websitebeheer
Tijdsbesteding
0,5 tot 3 uur per week
Taken
 Onderhoudt de website van voetbalvereniging Kamerik http://www.vvkamerik.nl
 Meldt storingen en wensen bij de leverancier van het Content Management Systeem
 Voegt teams, leden en competities toe aan de website
 Zorgt dat er geen onfatsoenlijke taal op de website komt te staan
 Plaatst berichten/verslagen e.d. van personen die dat niet zelf kunnen
 Beheert de CMS-rechten en geeft wachtwoorden en loginnamen uit
 Controleert regelmatig of alle links nog werken en past deze daar waar nodig aan
 Wijzigt trainers, leiders, spelers en kader op de website indien er mutaties zijn, met name aan
het begin van ieder seizoen
 Controleert regelmatig of de informatie die op de website getoond wordt, nog correct is en
vraagt daar waar nodig informatie op bij betrokkenen
 Beantwoordt e-mails die binnenkomen op info@vvkamerik.nl of zet deze door naar de juiste
persoon binnen de vereniging
 Maakt @vvkamerik.nl mailadressen en/of aliassen die daar aan gekoppeld zijn aan Tweet op
@vvkamerik en Retweet berichten die interessant zijn voor de volgers van @vvkamerik
Verantwoordelijkheden
Zorgt dat de website het visitekaartje blijft van de voetbalvereniging (actueel, functioneel,
vormgeving)
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Websitebeheer - Fotografie
Verwijzing
12.2
Plaats in de vereniging Websitebeheer
Tijdsbesteding
Enkele dagen per jaar
Taken
 Begin van elk seizoen teamfoto’s maken
 Begin van elk seizoen individuele foto’s per speler maken
 Het foto’s maken bij evenementen, wedstrijden e.d.
 Het uploaden van foto’s naar de website van VVKamerik
Verantwoordelijkheden
Zorg dragen voor actuele foto’s op de website van VV Kamerik
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Onderhoud en Beheer
Functie
Consul natuurgrasvelden
Verwijzing
13.1
Plaats in de vereniging Onderhoud en Beheer
Tijdsbesteding
± 2 uur (alleen bij afgelasting)
Taken
 Ruim voor aanvang 1e thuiswedstrijden speelvelden controleren op bespeelbaarheid
 Indien niet bespeelbaar wedstrijdsecretariaat jeugd en wedstrijdsecretariaat senioren
infomeren welke wedstrijden er wel of niet gespeeld kunnen worden (zij bellen teams en
scheidsrechters af)
 Eventueel een herkeuring, planning voor de middagwedstrijden
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functie
Schoonmaken Kantine
Verwijzing
13.4
Plaats in de vereniging Onderhoud en beheer
Tijdsbesteding
Taken
 Het vegen en dweilen van alle vloeren
 Het afnemen van de tafels en stoelen
 Prullenbakken legen
 Ramen binnen en buiten lappen
 Bargedeelte schoonmaken
 Keuken
 Toiletten
 Hal inclusief mat uitkloppen
 Bestuurskamer
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Veteranencommissie
Functie
Lid Veteranencommissie
Verwijzing
14.1
Plaats in de vereniging Veteranencommissie
Tijdsbesteding
Circa 35 uur per jaar waarvan 3 personen op de dag van het toernooi
Taken
 Uitnodigen verenigingen
 Uitnodigen Kamerik Veteranen
 Organisatie dag (teamindeling en poule-indeling)
 Uitnodigen scheidsrechters, verzorger (EHBO)
 Bijhouden uitslagen, prijsuitreiking
 Opmaak wedstrijdboekje (eventueel)
 Afstemmen met kantinezaken. Bart Maijenburg inplannen voor de dag (consumptiebonnen etc)
Verantwoordelijkheden
 Ruim van tevoren beginnen
 Uitnodigen verenigingen en Kamerik Veteranen worden eind januari via de e-mail verstuurd
 Indeling wordt verzonden circa 3 weken voor de aanvang van het toernooi
Communicatie
 Bevoegdheden
 -
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Functiebeschrijving Zaalvoetbalcommissie
Functie
Leider zaalvoetbal
Verwijzing
15.1
Plaats in de vereniging Zaalvoetbalcommissie
Tijdsbesteding
0,5 uur - 1 uur per week
Taken
 Opstellen competitieschema
 Opstellen en toepassen regels voor een goed verloop van de competitie
 Uitslagen bijhouden
 Communicatie met aanvoerders
 Stand bijwerken en op de site van vvKamerik vermelden
 Coördinatie n.a.v. afmeldingen teams en scheidsrechters
 Contributie innen
 Als vervangende scheidsrechter optreden
Verantwoordelijkheden
Zorgen voor een goed verloop van de zaalvoetbalcompetitie.
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Materiaalbeheer
Functie
Materiaalbeheerder
Verwijzing
16.1
Plaats in de vereniging Tijdsbesteding
Circa 1 uur per maand
Taken
 Zorgen voor kwalitatief goede ballen
 Voetbalkleding bestellen
Verantwoordelijkheden
Zorgen voor een goed materiaal (ballen en kleding) aan het begin en einde van het seizoen
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Kascommissie
Functie
Lid Kascommissie
Verwijzing
17.1
Plaats in de vereniging Legt verantwoording af over de financiële administratie en verslaglegging
aan de Algemene Leden Vergadering
Tijdsbesteding
4 uur per seizoen
Taken
 Toetst de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de financiële verantwoording a.d.h.v. de
onderliggende boekhouding en het jaarverslag aangereikt door de penningmeester;
 Toetst de juistheid en volledigheid van de begroting voor het komende seizoen aangereikt door
de penningmeester;
 Brengt verslag uit aan de Algemene Leden Vergadering over de bevinding van de controle van
de boekhouding het jaarverslag en de begroting en doet aanbevelingen ter verbetering van deze
documenten;
 Toets in het jaar volgend op de controle in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd in de
boekhouding, het jaarverslag en de begroting.
Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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Functiebeschrijving Consul
Functie
Consul
Verwijzing
17.1
Plaats in de vereniging
Tijdsbesteding
Taken

Verantwoordelijkheden
Communicatie

Bevoegdheden
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