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Inleiding 
 
De huidige organisatiestructuur (platte organisatie met alle sporten ondergebracht in 1 commissie) van SC 
Muiden al geruime tijd van kracht en is functioneel.  
 
De huidige structuur hebben we echter niet actief binnen de vereniging uitgedragen en mede daardoor is het niet 
altijd voor iedereen duidelijk is wie nu precies verantwoordelijk is voor wat binnen de vereniging.  
 
Ook hebben we gemerkt dat de huidige structuur toch minder efficiënt en effectief is bedacht tijdens de 
verandering naar de plattere organisatie.    
 
In het overbruggingsjaar naar de nieuwe locatie heeft het OMNI Bestuur van SC Muiden de handschoen 
opgepakt en heeft een start gemaakt om de organisatiestructuur tegen het licht te houden en - met de nog steeds 
geldende statuten van 1986 in de hand - aangepast (aan gerefereerd in de ALV van 2016 en 2017). Aanpassingen 
zijn gereed en nieuwe structuur wordt nu kenbaar gemaakt aan alle belanghebbenden / stellenden..  
 
Doelstelling 
 

• Bestuurlijk slagvaardiger zijn, met duidelijke rolverdeling tussen - en samenwerking met bestuur, 
commissies en afdelingen.  

• Inzage geven in de organisatiestructuur.  
• Duidelijk maken waar we nog versterkingen binnen het kader nodig hebben.  
• Voorbereid zijn op aanstaande afdelings-uitbreidingen. 

 
 

0. Organogram op verenigingsniveau 

 



 
 

1. Algemeen bestuur 
1.1 Samenstelling 
 
1. Het algemeen bestuur wordt gevormd door minimaal drie in functie 
gekozen leden, te weten: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 
2. De bovengenoemde leden van het algemeen bestuur vormen samen het dagelijks bestuur van de Omni-
vereniging, eventueel door dat dagelijks bestuur zelf uit te breiden met één of meerdere bestuursleden. 
3. Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissarissen / commissies (te weten 
Activiteitencommissie, Accommodatie-, Media- en Sponsor-, Vrijwilligers-, Exploitatie-, Incasso & 
Ledenadministratie-) 
4.Het Algemene bestuur wordt gecompleteerd met een commissaris uit ieder afdelingsbestuur (dit zijn de 
verschillende sportafdelingen).  
 
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene zaken en houdt zich dan ook niet bezig met 
inhoudelijk -dagelijkse- sport gerelateerde onderwerpen. Alleen voor sportafdelingen met een ledenaantal kleiner 
dan 50 kan het dagelijks bestuur de bestuurlijke taken (zoals bv. secretarieel werk) op zich nemen, zodat de 
sportafdeling zich kan richten op het ontwikkelen van de sportafdeling zelf. NB. De sportafdeling bepaalt zelf of 
dit nodig is of niet en vaardigt 1 vertegenwoordiger af naar de vergadering van het algemeen bestuur. 
 
Vergaderfrequentie van het Dagelijks bestuur (Voorzitter, Penningmeester, Secretaris + 1 Algemeen Bestuurslid) 
is op dit moment 1 maal per maand, ook het Algemeen Bestuur (Dagelijks Bestuur  + afvaardiging 
Sponsorcommissie-, Media en commissaris uit afdelingsbestuur Voetbal) vergadert 1 maal per maand. Overige 
commissies dienen nog bezet en/of geformaliseerd te worden of nog aan te sluiten bij de vergadering.    
 
Organisatiestructuur Algemeen bestuur(OMNI bestuur): 
 

 
 
 

https://drive.draw.io/


1.2 Taakverdeling dagelijks bestuur 
A1. De voorzitter     

• Representeert de Omni-vereniging naar buiten toe, 
• Onderhoudt de externe contacten met de overheid en andere bestuurlijke organen (behalve de 

sportbonden), 
• Bewaakt de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, de voorschriften en andere 

reglementen en bepalingen van officiële instanties. 
• Zit de algemene vergaderingen en de (dagelijks) bestuursvergaderingen voor, 
• Leidt de algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering, 
• Stelt de agenda's van de voornoemde vergaderingen samen, in overleg met de secretaris, 
• Formuleert het beleid op lange(re) termijn van de Omni-vereniging,  
• Coördineert de werkzaamheden van het algemeen bestuur, de afdelingsbesturen en de eventuele 

commissies, in de algemeen bestuur vergadering, 
• Stimuleert en activeert de overige leden van het algemeen bestuur de afdelingsbesturen en de eventuele 

commissies in hun werkzaamheden; 
• Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur; 
• Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies; 
• Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies; 
• Laat zich periodiek informeren door de commissies; 
• Officieel woordvoerder van de vereniging; 
• Contactpersoon naar gemeentelijke instanties; 
• In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. 

 
Tijdsinvestering: 8 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
 

A2. Secretaris    
• Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de 

personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. Behandelen van ingekomen stukken. 
• De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.     
• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke 

bestuursvergaderingen. 
• Bewaakt de voortgang van de afgesproken activiteiten,  
• Ziet toe op de naleving van de genomen besluiten, 
• Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur. 
• Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, 

contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. Op de ALV verslag uitbrengen 
over het afgelopen verenigingsjaar. 

• Kennisnemen van de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen. 
• Onderhouden van de gemeentelijke contacten (respectievelijk overheidsinstantie). 
• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel. 
• Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws. 

 
Tijdsinvestering: 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
              

A3. Penningmeester      
• Draagt zorg voor de uitvoering van het financieel beleid van het algemeen bestuur en de algemene 

vergadering;     
• Draagt zorg voor de wettelijk vereiste financiële administratie der Omni-vereniging, en stelt het 

financieel jaarverslag op; 
• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het 

komende verenigingsjaar; 
• Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging; 



• De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. 
      
Tijdsinvestering: 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.     
     

A4. Vicevoorzitter   
• Vervangt, indien nodig de voorzitter (zie taken voorzitter). 

      
Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
        

A5. Algemeen lid    
• Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid; 
• Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig 

eindverantwoordelijk; 
• Hij(of zij) onderhoudt hiervoor de nodige contacten met coördinatoren van de diverse commissies; 
• Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur. 

 
Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 
      

1.3 Taakverdeling Algemeen bestuur ondersteunende commissies   
C1. Activiteitencommissie      
Kerntaak:     
Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere 
wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen 
en/of financiële middelen te verwerven. 
 

• Geeft schema's vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden. 
• Coördineert de evenementen, bijvoorbeeld: 

• Openingsfeest;     
• Verloting bij thuiswedstrijden; 
• Interne activiteiten (kaart en bingo avonden);  
• Medewerkers avond; 
• Crossloop; 
• Seizoen afsluiting; 
• Koningsdagfestiviteiten; 
• Muiderslotdag.   
• Het organiseren van een verenigingsjubileum    

 Zij neemt de organisatie van het komende jubileum voor haar rekening. 
 Zij organiseert diverse acties om tot financiering van het dan komende jubileum te komen. 
 Zij stelt het programma samen voor het te vieren jubileum en draagt zorgt voor de uitvoering daarvan. 
 Een lid van de commissie legt verantwoording af aan het bestuur.  
 
Tijdsinvestering: 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
             

C2. Accommodatiecommissie    
Kerntaak:      
Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de velden en de accommodatie. 
      



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

• Zorg dragen dat het clubhuis en de sportfaciliteiten in goede staat van onderhoud zijn en blijven d.m.v. 
opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de accommodatie. 

• Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden. Draagt zorg voor de 
schoonmaak van de kleedkamers. 

      
Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
     

C3. Media en sponsorcommissie      
Kerntaak:      
Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen 
beschikbaar te stellen aan de vereniging. 
 
Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goed clubblad / website met als uitgangspunt 
dat het clubblad / website in eigen beheer en met eigen vereniging middelen wordt gerealiseerd. 
   
Onderverdeling: 

• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid. 
• Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als: 

• Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken); 
• Reclameborden;  
• Wedstrijdballen;    
• Advertenties. 

 Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen. 
 Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging. 
 Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een 
sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te 
onderhouden.  
 Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1 elftal.  
 Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester. 
 Stimuleren van de leden tot het aanleveren van kopij.  
 Samenstelling van de inhoud clubblad / website. 
 De technische verwerking en realisering. 
 Zorg voor de te gebruiken apparatuur.      
 In voldoende mate beschikbaar hebben van voldoende materialen.  
 Bezorging en verspreiding. 
 Evt. assisteren met andere drukwerkzaamheden van de vereniging.  
 Draagt zorg voor het updaten van de website en social media. 
      
Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.          
    

C4. Vrijwilligerscommissie 
• Werving en plaatsing: 

• In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers; 
• In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers; 
• Maken van taakomschrijvingen; 
• Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties; 
• Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures; 
• Het houden van welkoms-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;  
• Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan; 
• Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.     

 Ondersteuning en begeleiding: 
• Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers; 



• Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers; 
• Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers; 
• Stimuleren van doorstroom naar andere functies; 
• Zorgen voor noodzakelijke materialen; 
• Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers; 
• Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers; 
• Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen. 

 Deskundigheidsbevordering: 
• Inventariseren van de opleidingswensen en –behoeften; 
• Op de hoogte blijven van het aanbod van cursussen e.d.; 
• Contact onderhouden met cursusaanbieders; 
• Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging; 
• Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen;   
• Verspreiden van informatie (werk- en infobladen e.d.); 
• Organiseren van consultatie door collega’s.   

 Communicatie: 
• Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging; 
• Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid; 
• Opstellen van persberichten e.d.;   

 Afspraken, regels en wetgeving: 
• Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst; 
• Uitvoeren van risico-inventarisatie en –evaluatie (Arbo check);  
• Zorg dragen voor verzekeringen voor vrijwilligers; 
• Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen; 
• Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d.  

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

         
Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
       

C5. Exploitatiecommissie     
Kerntaak: het beheren en exploiteren van de kantine en de keuken van de vereniging en het scholen van 
barvrijwilligers.     

• Vaststellen, inkopen en beheren  van het drank- en voedsel assortiment, dat past bij het ledenbestand 
van de vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden (in overleg met 
dagelijks bestuur / ledenraad).  

• Bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden.  
• De zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- 

en schoonmaakdiensten. 
• Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich 

verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.  
      
Tijdsinvestering: 10 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  
    

C6. Incasso en ledenadministratie   
• Beheert de ledenadministratie van de gehele vereniging, voor alle vormen van inschrijving (leden van 

alle afdelingen,, donateurs etc), inclusief, aan - en afmeldingen en alle mutaties. 



• Reikt toekomstige leden een inschrijfformulier aan (of verwijst naar de inschrijfmogelijkheid op de 
website) en helpt eventueel met invullen van formulier.. 

• Draagt zorgt voor het corrigeren van alle eventuele omissies in het ledenbestand. 
• Zorgt aan het begin van het seizoen dat alle mutaties in de ledenadministratie compleet, volledig en 

tijdig verwerkt zijn, zodat de inning van de contributies - al dan niet via derden - correct kan verlopen. 
• Geeft - op aanwijzing van penningmeester dagelijks bestuur - aan de leiders door indien leden met een 

betalingsachterstand uitgesloten dienen te worden voor wedstrijden en trainingen. 
• Benadert - op aanwijzing van penningmeester dagelijks bestuur- leden met een betalingsachterstand, om 

lid te informeren over de achterstand, eventuele uitsluiting en hoe en wanneer achterstand ingelopen 
gaat worden. 

     
Tijdsinvestering: 6 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer.  
 
 
 

1.4 Sport Afdelingen 
Voor het algemeen bestuur is iedere sport of activiteit even belangrijk en maakt daar ook geen onderscheid in. 
Echter op het moment van schrijven is afdeling voetbal de grootste afdeling en heeft de verst doorgevoerde 
structuur. Daarom nemen we hier de afdeling voetbal als voorbeeld voor alle afdelingen.  
 
1.4 a Samenstelling afdelingsbestuur 
 
Voor een afdelingsbestuur (neem voetbal) is de indeling hetzelfde als voor het algemene bestuur. Het heeft een 
dagelijks bestuur van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, met afdeling ondersteunende Commissies. 
 
1.4 b Kerntaken: 

• Geeft leiding aan de gehele afdeling.  
• Draagt er zorg voor dat betreffende sport  (voetbal),  zowel prestatief als recreatief kan worden 

beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. 
• Stimuleert z’n ondersteunende commissies om actief leden te werven. 
• Zorgt voor een adequaat jeugd opleidingsplan, zorgt dat z’n kader hier mee bekend is en hier naar 

werkt.  
• Zorgt ervoor dat de kernwaarden van de club -het imago van de club- uitgedragen wordt op de velden 

 
 
 
 

V1. Voorzitter Afdeling 
Leiding geven aan - en toezicht houden op afdeling.   
 

• Zorg dragen voor de naleving van de voorschriften van de Sportbond (KNVB) en andere reglementen 
en bepalingen van officiële instanties. 

• Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling ondersteunende commissies. 
• Bepaald het afdelingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en afdeling ondersteunende 

commissies. 
• Laat zich periodiek informeren door de afdeling ondersteunende commissies. 
• In beginsel aanwezig zijn bij thuiswedstrijden van het 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg 

dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur. 
• Is contactpersoon namens de afdeling naar het Algemeen Bestuur 
• In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit afdelingsbestuur naar het 

verenigingsnieuws. 
 
 Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 



 

V2. Secretaris 
• Fungeren als postadres van de afdeling en zorgen voor doorzending van de afdelings-post naar de 

personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. 
• Behandelen van ingekomen stukken. 
• De dagelijkse correspondentie van de afdeling voeren. 
• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de periodieke afdelingsbestuursvergaderingen. 
• Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het afdelingsbestuur. 
• Bijhouden van het afdelingsarchief. 
• Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen afdelingsjaar. 
• Kennisnemen van voorschriften van de Sportbond (KNVB). 
• Onderhouden van contacten met de Sportbond (KNVB). 
• Officieel woordvoerder richting sportbond. Bezoekt vergaderingen van sportbond. 
• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan dagelijks bestuur. 
• Zorg dragen voor informatie vanuit het afdelingsbestuur naar het verenigingsnieuws. 

 
Tijdsinvestering: 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 
 

V3. Penningmeester 
Het beheren van de geldmiddelen van de Afdeling (voetbal). 
 

• De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de Afdeling (Voetbal) verzorgen. 
• Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de afdeling 

(Voetbal). 
• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het 

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

 
Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 
  

V4. Vicevoorzitter 
• Vervangt, indien nodig de voorzitter (zie taken voorzitter). 

 
Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 
  

1.4 c Afdeling (Voetbal) ondersteunende commissies 
Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale randvoorwaarden ten aanzien van (zowel 
competitie- als oefen-) wedstrijden, trainingen en toernooien. De hieronder beschreven rollen en taken zijn een 
voorbeeld van hoe deze rollen ingericht kunnen worden. 
 

VC1. Wedstrijdsecretaris 
Verantwoordelijk voor alle wedstrijd gerelateerde zaken en het coördineren van de indeling van de elftallen en 
het tijdig inschrijven van de elftallen bij de Sportbond (KNVB). 
 

• Publicatie, zowel intern als extern, van de door de Sportbond (KNVB) vastgestelde wedstrijden. 
• Uitvoeren van besluiten van de Sportbond (KNVB) en verantwoordelijk voor de correspondentie van de 

competitiewedstrijden. 



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

• Het doorgeven van alle wedstrijdinformatie aan de trainers en leiders. 
• Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de tegenpartij in overleg 

en samenwerking met de consul.. 
• Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen 

strafrapporten. 
• Contacten onderhouden met de wedstrijdsecretarissen veteranen / senioren / junioren / 

pupillen/vrouwen  (indien en wanneer van toepassing). 
• Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken. 

 
Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer. 
 

VC2. Sport (Voetbal) technische commissie 

VC3. Scheidsrechterscommissie 

VC4. Toernooicommissie (V4 staat in organogram als vicevoorzitter) 

VC5. Jeugdcommissie 

VC6 Seniorencommissie 

VC6.4 Spelersraad 
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