
 
  

 

Vrijwilligersbeleid 
Sv Lelystad ‘67  

Is vrijwilligers werk iets voor u ?  
SVL draait op vrijwilligers die professio-
neel 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 ver-
eniging door deel uit te maken van deze 

enthousiaste groep mensen 

Postbus 387 

8200 AJ Lelystad 

secretaris@svlelystad.nl 

Sportpark "Langezand" 

Sportparkweg 5, 

8223 PB Lelystad. 
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Inleiding 
 
 
Sv Lelystad ‘67 is een middelgrote vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. De ene 
vrijwilliger besteed meer tijd aan SVL 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 alter-
natief kan zijn het aantrekken van enkele betaalde professionele krachten, echter dit zal leiden tot een forse contributiever-
hoging. Dit lijkt het bestuur niet in het belang van de vereniging.Tenslotte willen we het voetballen bij onze vereniging voor 
zoveel mogelijk mensen mogelijk maken. 
 
De vereniging groeit nog steeds. Hierdoor en door het maatschappelijk gegeven dat steeds minder mensen tijd hebben om 
zich in te zetten kampt de vereniging met een ernstig tekort aan vrijwilligers. Om dit tekort aan te vullen zonder gebruik te 
moeten maken van betaalde krachten is er in de Algemene Leden Vergadering van 20 januari 2017 unaniem besloten om 
het vrijwilligersbeleid ingaande het seizoen 2017-2018 te herzien. In navolging van veel andere vereniging is er besloten dat 
elk aangesloten lid een minimale taakplicht heeft. Deze taakplicht kan ingevuld worden door middel van werkzaamheden of 
door het betalen van een afkoopsom. Uiteraard blijft elk lid of betrokkene bij onze vereniging vrij om zoveel taken als hij 
denkt aan te kunnen in te vullen. 
 
Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart ook sv Lelystad dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden  
voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Zo komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders 
van steeds minder mensen. Om de vereniging levend te houden en te laten groeien en bloeien, is er dus voor gekozen om 
bijna alle leden een bijdrage te laten leveren aan de vereniging in de vorm van vrijwilligerstaken of het uitvoeren van een 
functie. 
 
Dat leden dit ondersteunen bleek wel tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering.  Daar hebben de leden van sv Lely-
stad met een ruime meerderheid gekozen voor de invoering van het voorstel dat door het bestuur aan haar leden was voor-
gelegd t.a.v. het draaien van vrijwilligersdiensten door bijna alle leden. Dit legt de basis voor de toekomst van de club: 
 

− Meer betrokkenheid van alle leden bij de club, zodat de sfeer en de onderlinge samenhang sterk worden verbeterd; 
− Meer mogelijkheden om de bezetting in het clubhuis te verbeteren en daardoor een betere dienstverlening en service 

vanuit de kantine en de keuken;  
− Capaciteit om het sportpark en de accommodatie beter te beheren en te onderhouden, waardoor de club een nog bete-

re uitstraling krijgt;  
− Betere technische voetbalmogelijkheden om nog meer plezier en prestaties met voetballen te realiseren;  
− Door de inzet van vrijwilligers kunnen er meer diverse evenementen worden gerealiseerd. Dat levert behalve extra 

inkomsten veel goodwill op; 
− De mogelijkheid om tijdens de (lange) winterstop meer alternatieve (voetbal)activiteiten te organiseren; 
− Nog veel meer binding van de leden met sv Lelystad. Dat kan zorgen voor meer aanwas van nieuwe leden.  

Het bestuur van SVL heeft een nota “Vrijwilligersbeleid sv Lelystad ’67” opgesteld. Dit document geeft inzicht in wat er alle-
maal binnen de vereniging aan functies en activiteiten zijn. Van bijna alle functies is een (korte) functiebeschrijving gemaakt 
zodat inzichtelijk wordt wat de functie inhoud. De functies variëren van beleid tot uitvoering, van bestuur tot leider en barme-
dewerker. In tijd variëren de taken van enkele uren per maand tot een aantal uren per week. 
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Hoe is dit beleid tot stand gekomen? 

 
 
 
 
In onze vereniging hebben de leden 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. 
 
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 SVL omschreven: 
 
” De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport en het organiseren van diverse activitei-

ten op sociaal-cultureel gebied. De vereniging kent onder meer een afdeling voetbal waar leden die zulks wensen 
deel van uit kunnen maken.” 

 
SVL 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.  
 
Ons statutaire doel wordt o.a. bereikt door het geven van oefengelegenheid, deelname aan competitie en andere wedstrij-
den, team-  en andere bijeenkomsten en het organiseren van evenementen.  De werkzaamheden die hieraan verbonden zijn 
worden grotendeels door vrijwilligers gedaan. Vrijwilligers zijn dus broodnodig voor het bestaan van de vereniging. 
 
In de Algemene ledenvergadering d.d. 20 januari 2017 heeft het bestuur een herziening van het vrijwilligersbeleid ter goed-
keuring van de leden voorgedragen.  De herziening betrof de invoering van een taakplicht voor spelende leden. Tevens is 
de invulling danwel afkoop van de taakplicht geregeld in de herziening. 
 
De vereniging bestaat uit spelende en niet-spelende 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 ver-
eniging. Spelende leden zijn zij, die gerechtigd zijn aan wedstrijden deel te nemen. Niet-spelende leden zijn zij die wel werk-
zaamheden verrichten op organisatorisch/bestuurlijk vlak in of buiten verenigingsverband, doch behorende tot de organisatie 
van de vereniging. 
 
Uitgesloten van de taakplicht zijn donateurs, die financieel de vereniging een periodieke bijdrage verlenen en 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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Uitgangspunten vrijwilligersbeleid. 
 
 

1. sv Lelystad ‘67 doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger ombij te dragen aan het functioneren van de 
vereniging. 

2. sv Lelystad ‘67 vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf 
baat bij. 

3. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid dan wel de ouder/verzorger van onze jeugdleden 
(O19 t/m O7-teams) tenminste een vrijwilligerstaak of taakplicht vervult. Jeugdleden van 16 jaar en ouder kunnen 
in plaats van hun ouders/verzorgers een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen m.u.v. een kantinedienst waarbij al-
cohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van 18 jaar; 

4. De vereniging maakt onderscheid in functies en taken: 
a. Een functie wordt gekenmerkt door het feit dat hiervoor een inspanningsverplichting geldt, en geen 

urenverplichting. Alle functies zijn gedefinieerd in het Functieboek;  
b. Een taak is een rol, zoals bardienst, die roulerend door verschillende leden wordt ingevuld. Er wordt een 

rooster opgesteld, waarbij de vrijwilligers in verschillende diensten worden ingeroosterd;  
5. De vereniging onderscheidt twee categorieën vrijwilligers:  

a. De echte vrijwilliger die zich vrijwillig heeft opgegeven (gevraagd dan wel ongevraagd) om een of meer-
dere taken of een functie te vervullen. Deze persoon is persoonlijk of als ouder/verzorger vrijgesteld van 
de taakplicht; 

b. De vrijwilliger die op basis van het voor u liggende vrijwilligersbeleid verplicht is een taak uit te voeren. 
(Taakplichtige) 

6. Behoudens uitzonderingen wordt door sv Lelystad ’67 geen geldelijke vergoeding gegeven voor het verrichten van 
vrijwilligerswerk. 

7. Van een Vrijwilliger/Taakplichtige wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij sv Le-
lystad ‘67. Een vrijwilliger die binnen onze vereniging een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. 
Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn. 

8. Voor het verrichten van een vrijwilligerstaak/taakplicht geldt voor ouders van de jeugd- en senior leden een ver-
plichting. Op het niet nakomen wordt een sanctie toegepast. 

9. Een senior lid of ouder/verzorger van een jeugdlid kan er voor kiezen, om wat voor reden dan ook, om geen taken 
voor sv Lelystad te verrichten. Hiervoor wordt dan 50 euro per seizoen (seizoen 2017 – 2018) geïnd via automati-
sche incasso. Dit noemen we het afkoopbedrag; Het afkoopbedrag wordt in 2 delen geincasseerd; het eerste deel 
met de contributierun van 01 januari en het tweede deel met de contributierun van 1 juli. 

10. sv Lelytad ‘67 stimuleert vrijwilligers cursussen te volgen. Bijvoorbeeld voor trainer- en scheidsrechteropleidingen. 
11. sv Lelystad ‘67zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen. 
12. Het moet leuk zijn om bij sv Lelystad ‘67 een functie uit te voeren 
13. Mensen kunnen makkelijker gevraagd worden voor een functie als het takenpakket beschreven is. 
14. Het bestuur stelt zich ten doel het verder ontwikkelen van het beleid door het aanstellen van een vrijwilligerscoör-

dinator. 
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Organisatie sv Lelystad ‘67 

 
De formele organisatie van sv Lelystad ‘67 bestaat uit de volgende organen (in 
volgorde van belangrijkheid): 

A. De Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Deze komt minstens éénmaal per jaar bijeen en wordt gehouden in de kantine van sv Lelystad ‘67. De vergadering is open-
baar 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 sv Lelystad ‘67 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 sv Lelystad ‘67 worden genomen wordt verwezen naar de 
statuten. 

B. Het bestuur 

Het bestuur van sv Lelystad ’67 dient volgens de statuten te bestaan uit tenminste 7 meerderjarige personen en dient regel-
matig te vergaderen. 
 
Het bestuur omvat minimaal de volgende functies: 
Dagelijke bestuursfuncties: 
• Voorzitter (lid dagelijks bestuur). 
• Secretaris (lid dagelijks bestuur). 
• Penningmeester (lid dagelijks bestuur). 
 
Voor de inhoudelijke kant van de hoofdbestuursfuncties wordt verwezen naar de functiebeschrijvingen verderop in dit docu-
ment. In principe voldoet een maandelijkse vergaderfrequentie. In dringende gevallen kunnen leden van het dagelijks be-
stuur beslissen een extra bestuursvergadering te organiseren echter zoveel mogelijk worden lopende zaken onderling be-
sproken (direct / telefoon / e-mail) en afgedaan. SVL kenmerkt zich over het algemeen door korte (communicatie-) lijnen en 
de afzonderlijkebestuursleden dragen een grote eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van de agenda kunnen andere 
functionarissen worden uitgenodigd.  
 

C. Commissies binnen sv Lelystad ‘67 
 

Het aantal commissies en het tijdsbeslag op mensen wisselt sterk. Activiteiten vinden op ad hoc en projectbasis plaats waar-
door de term commissie niet altijd de lading dekt. Het hoofd van de commissie draagt altijd de eindverantwoordelijkheid. 
Binnen een commissie wordt op plezierige wijze samen gewerkt en door allen bijgedragen aan het geheel. Wellicht voelt ook 
u zich aangetrokken om niet alleen langs de lijn maar ook achter de schermen SVL en haar jeugd leden te supporten. Een 
aardige bijkomstigheid is tevens een toename van uw sociale contacten in de vereniging en daarbuiten. 
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Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Bestuurlijk A01 Voorzitter verantwoordelijk voor een portefeuille, eindverantwoordelijk 

vereniging, lid Integraal Overleg en Dagelijks Bestuur

achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief

1 0

Bestuurlijk A02 Secretaris verantwoordelijk secretariele zaken, lid Integraal Overleg en 

Dagelijks Bestuur

achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief

1 0

Bestuurlijk A03 Penningmeester verantwoordelijk financiele zaken,  lid Integraal Overleg en 

Dagelijks Bestuur

achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief, 

1 1

Bestuurlijk A04 Bestuurslid Algemene Zaken verantwoordelijk Facilitaire en Algemene zaken, lid Integraal 

Overleg

achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief, 

1 1

Bestuurlijk A05 Afgevaardigde Sponsor Cie verantwoordelijk sponsor cie, lid Integraal Overleg achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief

0

Bestuurlijk A06 Afgevaardigde Kantine Cie verantwoordelijk kantine zaken, lid Integraal Overleg achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief

0

Bestuurlijk A07 Afgevaardigde Technische Cie verantwoordelijk voetbal technische zaken, lid Integraal Overleg achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief

0

Bestuurlijk A08 Afgevaardigde Coordinatoren Cie verantwoordelijk jeugd cie, lid Integraal Overleg achtergrond of kennis met portefeuille, overwicht, 

organiseren, luisteren, communicatief, sensitief en assertief

0

Bestuurlijk Totaal personen 4 2 0 0

Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Financieel B01 Leden administrateur bijhouden ledenadministratie in ons pakket en in Sportlink handig met administratief pakket / kennis van sportlink 1 0

Financieel B02 Lid Kas Commissie kwantitatieve en kwalitatieve controle financiele gegevens vd 

vereniging. Zie bijlage 1. 

handig met administratief pakket. MBO niveau, 3 0

Financieel B03 Lid Kantine Commissie controle kantine processen handig met administratief pakket. MBO niveau, 1 0

Financieel B04 Verenigings administrateur inboeken financiele stukken, debiteurenbewaking, maken 

verenigingsfacturen

handig met administratief pakket. MBO niveau, 1 1

Financieel B06 Kaartverkoper Entree (??) Verkopen van kaartjes voor wedstrijden van ons 1e elftal. Representatief, klantvriendelijk 1 0

Financieel Totaal personen 7 1 0 0
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Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Kantine C01 Kantine Beheer maken van kantineploegen, jaarkalender maken. Zorgen voor 

ploegen bij ad hoc zaken waar kantinepersoneel voor nodig is

organiseren, creatief, stresbestendig, geordend 1 0

Kantine C02 Bar medewerker(ster) verkoop produkten, kassabeheer, schappen vullen representatief, druk bestendig, kunnen omgaan met 

kassa/geld

205 205

Kantine C03 Keukenmedewerker(ster) bereiden van bestelde produkten zowel warm als koud druk bestendig, affiniteit met koken, creatief 185 185

Kantine C04 Koffie corner medewerker(ster) buitenverkooppunt bemannen representatief, druk bestendig 120 120

Kantine C05 Mobiele horeca verkoper (ster) Vanuit ons tuinhuisje verkoop van kleine producten Jonge enthousiaste meiden en jongens vanaf 16 jaar

C06 Gastheer/vrouw BSC tijdens thuiswedstrijden van ons eerste en eventuele andere 

gelegenheden verzorgen van hapjes en drankjes in de BSC

representatief, goed gastheer/vrouw schap 3 1

Kantine Totaal personen 4 1 510 510

Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

facilitair D01 Facilitair manager het organiseren van werkzaamheden op en rond het sportpark. bouwkundig / organisator / manager (moet kunnen 

aansturen) 

1

facilitair D02 Schoonmaker/ster schoonmaken van de kleedkamers en de kantine. oog voor hygiene en detail 246 246

facilitair D04 Parkonderhoud opruimen en lichte herstelwerkzaamheden binnen en buiten 

accommodatie

enthousiast / Bouwkundig / Hands On 60 60

facilitair D04 Veldbeheerder voor en na wedstrijddagen velden gereedmaken (doeltjes en 

vlaggen neerzetten, controleren op deugdelijkheid)

mobiel en affiniteit met wedstrijdzaken 160 160

facilitair D03 Consul keuring van de velden (zaterdag / door de weeks) technische kennis van velden / overwicht op trainers 1

facilitair Totaal personen 2 0 466 466

Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Materiaal E01 Verkoper/ster clubwinkel verkopen en advies geven vriendelijk en acuraat 2 1

Materiaal E02 Materiaal beheerder van het 

ballenhok

bijhouden van de ruimte het verzorgen van de ballen en andere 

aanverwante spullen en het doorgeven van klachten en zaken 

zoals niet goed opgeruimde spullen ed 

klant vriendelijk en netjes en licht administatief werk 3 3

Materiaal E03 Kledinguitgever senioren/jeugd 

(selectie)

uitdelen en aannemen van sponsorkleding. netjes op de spullen en klantvriendelijk 1 1

Materiaal Totaal personen 6 5 0 0
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Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Voetbal

operationeel

F01 Hoofd Coordinator belegt vergaderingen, stuurt Cie aan. coördinator vlgs 

taakomschrijving. Bereid tot volgen van een Sportlink cursus 

ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

verbinder, organisator, motivator, representatief, 

organisatietalent, spil in jeugdvoetbal

1

Voetbal

operationeel

F01 Coordinator O19 coördinator A, vlgs taakomschrijving. Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F02 Coordinator O17 coördinator B, vlgs taakomschrijving. Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F03 Coordinator O15 coördinator C, vlgs taakomschrijving. Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F04 Coordinator O13 coördinator D, vlgs taakomschrijving. Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F05 Coordinator O10/O11 coördinator E, vlgs taakomschrijving. representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F06 Coordinator O8/O9 coördinator F/mini's, vlgs taakomschrijving representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F07 Coordinator Dames/Meiden coördinator meidenvoetbal, vlgs taakomschrijving. Bereid tot 

volgen van een Sportlink cursus ivm invoering digitale 

wedstrijdformulier.

representatatief, organisatietalent, spil in jeugdvoetbal 1

Voetbal

operationeel

F08 Scheidsrechters coordinator coordineren en invullen scheidsrechtersschema A t/m F 

jeugdwedstrijden

organisatorisch, communicatief, accuraat 2 1

Voetbal

operationeel

F09 Teamtrainers begeleiden van jeugdteams, vlaggen bij wedstrijden, zo nodig 

fluiten van hun eigen wedstrijd.  Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

communicatieve vaardigheden, omgang met kinderen en 

ouders

41 41

Voetbal

operationeel

F10 Teamleiders begeleiden van jeugdteams, vlaggen bij wedstrijden, zo nodig 

fluiten van hun eigen wedstrijd.  Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier.

communicatieve vaardigheden, omgang met kinderen en 

ouders

41 41

Voetbal

operationeel

F11 Wedstrijd secretaris draagt zorg voor ordelijk verloop van wedstrijddagen, ontvangt 

bezoekende verenigingen in WS, vraagbaak bezoekende partij, 

bijhouden wedstrijdformulieren. Bereid tot volgen van een 

Sportlink cursus ivm invoering digitale wedstrijdformulier. 

Wedstrijdprogramma's opstellen, wijzigingen doorgeven, 

wekelijks verzorgen van de kleedkamerindeling

communicatief, gastvrij, ordentelijk, stressbestendig, 

organisatietalent, adm. vaardigheden

1

Voetbal

operationeel

F12 Gastheer/vrouw zaterdag draagt zorg voor ordelijk verloop van wedstrijddagen, ontvangt 

bezoekende verenigingen in commissiekamer

communicatief, gastvrij, ordentelijk, stressbestendig 2

Voetbal

operationeel

F13 Veldscheidsrechter veteranen voetbal 

(1/2 veld)

spelregelkennis, verstand van fluiten, stevig in de schoenen en 

evt. cursus willen volgen.

communicatieve vaardigheden 36 36

Voetbal

operationeel

F14 Veldscheidsrechter Senioren / O19 spelregelkennis, verstand van fluiten, stevig in de schoenen. BOS Cursus, communicatieve vaardigheden 62 62

Voetbal

operationeel

F15 Grensrechter Senioren / O19 spelregelkennis, stevig in de schoenen. communicatieve vaardigheden 62 62

Voetbal

operationeel

F16 Veldscheidsrechter hogere klassen 

(1/2 veld)

spelregelkennis, verstand van fluiten, stevig in de schoenen. BOS Cursus, communicatieve vaardigheden 46 46

Voetbal

operationeel

F17 Veldscheidsrechter hogere klassen 

(groot veld)

spelregelkennis, verstand van fluiten, stevig in de schoenen. BOS Cursus, communicatieve vaardigheden 123 123

Voetbal

operationeel

F18 Grenssrechter hogere klassen (groot 

veld)

Spelregelkennis, stevig in de schoenen. communicatieve vaardigheden 123 123

Voetbal

operationeel

F19 Veldscheidsrechter lagere klassen 

(1/2 veld)

Spelregelkennis, stevig in de schoenen en evt. cursus willen 

volgen.

communicatieve vaardigheden 194 194

Voetbal

operationeel

F20 Veldscheidsrechter lagere klassen 

(groot veld)

Spelregelkennis, verstand van fluiten, stevig in de schoenen en 

evt. cursus willen volgen.

communicatieve vaardigheden 213 213

Voetbal

operationeel

F21 Grensrechter lagere klassen (groot 

veld)

Spelregelkennis, stevig in de schoenen. communicatieve vaardigheden 213 213

Voetbal

operationeel
Totaal personen 94 0 1072 866
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Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Sponsor-

commissie

G01 Voorzitter Sponsor commissie belegt vergadering, geeft sturing en leiding aan Cie. Verbinder, organisator, motivator 

1

Sponsor-

commissie

G02 Lid sponsor commissie deelnemen aan Cie vergaderingen, actief trekken van bepaalde 

sponsor acties, bezoeken van nieuwe en bestaande sponsoren, 

voeren van aquisitie,

representatief, commercieel, creatief

1

Sponsor-

commissie

G03 Relatiebeheerders bezoeken van en contact onderhouden met bestaande 

sponsoren, de sponsor "kennen", weten wat er speelt, zorgen 

voor extra aandacht van zijn/haar sponsor op de club

representatief, commercieel, creatief, 

2

Sponsor-

commissie

G04 Lid sponsor projecten tijdens specifieke acties boodschap uitdragen, mensen 

aanspreken, flyers uitdelen.

representatief, extravert, commercieel

2

Sponsor-

commissie

G05 Lid tbv loterijen Organiseren van en ondersteuning bij loterijen zoals Grote Club 

actie en Vriendenloterij

representatief, extravert, commercieel

2

Sponsor-

commissie

G06 Lid administratieve 

zaken/penningmeester

Beheren contracten, beheren overzicht sponsoren, verzorgen 

diverse mailings aan sponsoren

administratief onderlegd, commercieel, affiniteit met 

sponsoring 1

Sponsor-

commissie
Totaal personen 9 0 0 0

Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Tech.

Commissie

H01 Voorzitter TC belegt vergadering, geeft sturing en leiding aan Cie. Verbinder, organisator, motivator 

1

Tech.

Commissie

H02 TC junioren Verantwoordelijk voor de aanstelling en aansturing van trainers, 

afstemming met andere TC's 2

Tech.

Commissie

H03 TC Senioren Verantwoordelijk voor de aanstelling en aansturing van trainers, 

afstemming met andere TC's 1

Tech.

Commissie

H04 TC adviseur Verantwoordelijk voor de aanstelling en aansturing van trainers, 

afstemming met andere TC's 2

Tech.

Commissie

H05 TC Algemeen

2

Tech.

Commissie
Totaal personen 8 0 0 0

Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

OPA I01 Coordinator organiseren van oud papier acties, aansturen van oud papier 

groep

organisatie talent, communicatief 1

OPA I02 Papier ophalers het onder aansturing van coordinator op gezette tijden 

verzamelen van oud papier en dit afleveren bij de papier 

container

aanpakker, fysiek in orde 120

OPA Totaal personen 1 0 120 0

Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Activeiten J01 Voorzitter Activeiten commissie belegt vergadering, geeft sturing en leiding aan Cie. organisatie talent, communicatief 1

Activeiten J02 Lid Activiteiten commissie deelnemen aan Cie vergaderingen, actief organiseren van 

activeiten

Enthousiast, organisatietalent. 5

Activeiten Totaal personen 6 0 0 0
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Veld Code Naam taak/functie Beknopte omschrijving Kern competenties
Functio-

naris
Vacature

Inciden-

teel
Vacature

Toernooien K01 Voorzitter Toernooien commissie belegt vergadering, geeft sturing en leiding aan Cie. organisatie talent, communicatief 1

Toernooien K02 Lid Toernooien commissie deelnemen aan Cie vergaderingen, actief organiseren van 

activeiten

Enthousiast, organisatietalent. 3

Toernooien K03 Lid Externe Toernooien deelnemen aan Cie vergaderingen, verzamelen van externe 

toernooien, informeren teams

Enthousiast, organisatietalent. 1

Toernooien K04 Organisator Familiedag deelnemen aan Cie vergaderingen, actief organiseren van de 

familiedag, 

Enthousiast, organisatietalent. 1

Toernooien Totaal personen 6 0 0 0

4336

2168


