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Inleiding 
 

“Samen zijn wij v.v. Nieuweschoot”  

 

Voor u ligt het verenigingsplan v.v. Nieuweschoot voor de periode 2017 tot en met 2025. 

Het is tijd voor positieve veranderingen, duidelijkheid en structuur. Dit geldt voor de 

vereniging als geheel, maar in het bijzonder voor de financiën, ledenwerving, 

vrijwilligersbeleid, verenigingsimago en communicatie en bestuurskracht.  

 

Als we kijken naar onze financiën dan kunnen wij verbeteringen doorvoeren. We stellen 

orde op zaken. Hoe eerder hoe beter. De financiële structuur is overzichtelijker 

geworden, beter en transparanter. Anders valt er niet te sturen op inkomsten en 

uitgaven en is het einde zoek. Binnen de beschikbare financiële middelen maken wij 

keuzes, voor nu en in de toekomst.   

 

Als we het hebben over het lidmaatschap, dan zien wij dat we daar ook veel kunnen 

verbeteren. Daarom zetten we vol in op de werving van nieuwe jeugd- en seniorenleden 

(dames en heren). Een toekomst voor v.v. Nieuweschoot is niet mogelijk zonder 

voldoende leden, door alle geledingen heen, van jong tot oud. Het familiegevoel van onze 

vereniging willen we kracht bij zetten.   

 

Onze vrijwilligers zijn goud waard. Alle functies binnen onze vereniging moeten optimaal 

bezet worden met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. We brengen in kaart hoeveel 

vrijwilligers wij hebben. En we gaan een tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder onze 

vrijwilligers; wat gaat goed, wat kan beter. Ook hebben we in dit verenigingsplan 

opgenomen wat we van welke vrijwilligersrol verwachten; duidelijkheid.  

 

Wij zijn Nieuweschoot. Wij zijn een positieve, familiare vereniging. We hebben tijd en 

aandacht voor elkaar. We doen het samen. Dit dragen we uit, binnen onze teams, binnen 

onze vereniging en binnen Heerenveen. Een ieder is welkom.  

 

Vele verenigingen lopen er tegen aan; de bezetting rond krijgen van het bestuur en alle 

commissie is vaak lastig. Bij onze vereniging houden wij daar continue aandacht voor. 

Door tijdig te anticiperen zijn inmiddels alle bestuurlijke en commissoriale functies bezet. 

Dat neemt niet weg dat we aandacht voor elkaar blijven houden, naar elkaar luisteren en 

samen de uitdaging tegemoet treden.  

 

In ons verenigingsplan wordt op verschillende facetten van onze vereniging ingegaan. 

Het plan bevat vijf hoofddoelen waarop wij ons als vereniging de komende jaren richten. 

Het biedt de koers van onze vereniging. Bij ieder hoofddoel zijn ambities en acties 

opgesteld.  

 

Wij vinden het belangrijk dat binnen de vereniging voldoende draagvlak bestaat voor de 

inhoud van dit plan. De hoofddoelen (koers) en ambities zoals die zijn opgenomen en 

uitgewerkt in dit plan zijn vastgesteld door de algemene ledervergadering op 29 januari 

2018. De uitvoerende acties door het algemeen bestuur.  

 

Het is aan alle leden van v.v. Nieuweschoot om volgens het verenigingsplan te handelen, 

want samen zijn wij v.v. Nieuweschoot! Nu en in de toekomst.  

 

Wij wensen u veel leesplezier met ons verenigingsplan.    

 

 

 

Bestuur v.v. Nieuweschoot 
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1. De rijke historie van onze vereniging en de toekomst 
 

Toen… 

Op 14 september 1946 begon in het dorpje Nieuweschoot de voetbalvereniging 

Nieuweschoot. De leden kwamen uit het dorp en naaste omgeving. Door het gratis 

beschikbaar stellen van een stuk land van veehouder Gaastra kon er gespeeld worden. 

Dat is de basis van het ruim 70-jarige bestaan van de v.v. Nieuweschoot. 

 

Hetzelfde jaar vond de inschrijving plaats bij de KNVB. Er werd begonnen met de 

volgende clubkleuren: wit shirt met zwarte kraag, zwart broekje en zwarte kousen met 

witte rand. Men startte met 35 leden. De senioren betaalden een kwartje en de welpen 

een dubbeltje contributie per maand. Er werd gestart in de 3e klasse van de FVB. In 

1951 werd er al 1e klasse FVB gespeeld en in 1958 werd het eerste elftal kampioen en 

promoveerde naar de 4e klasse van de KNVB.  

 

In 1962 telde de vereniging 140 leden en 40 donateurs. In 1969/1970 werd de eigen 

accommodatie te klein en werd de v.v. Nieuweschoot medegebruiker van sportpark 'De 

Akkers' waar Heerenveense Boys hun thuishonk had. In die periode kwam ook het 

zaalvoetbal van de grond. De eerste competitieopzet in Friesland dateert uit het seizoen 

1970/1971.  

 

In 1975 was er dan eindelijk een eigen sportcomplex op De Greiden, met een eigen 

clubhuis en met vijf velden. Er werd gestart met nieuwe clubkleuren: een rood shirt met 

witte mouwen, een witte broek met rode biezen en rode kousen. De voetbalvereniging 

breidde heel snel uit. Dat kwam door de nieuwbouwwijken waar veel jonge gezinnen 

gingen wonen. In 1978 werd daardoor het 200ste jeugdlid ingeschreven. In 1986 telde 

de v.v. Nieuweschoot 400 leden en 60 donateurs. De zaalvoetbalafdeling startte met een 

tweede team. 

 

Tussen het 1990 en 2000 speelde v.v. Nieuweschoot structureel top 4e klasse of 

middenmoot 3e klasse, waarbij het kampioenschap in De Knip(e) in het seizoen 1994 – 

1995 een grote impuls gaf aan de seniorenafdeling. 

 

Eenmaal stond v.v. Nieuweschoot op het punt om door te stoten naar de tweede klasse. 

Het behalen van de 2de periodetitel in seizoen 2001-2002 betekende een lange 

nacompetitie, deze werd succesvol doorlopen, maar strandde in de beslissingswedstrijd 

onder toeziend oog van ruim 2.000 toeschouwers, op het MKV’29 – veld tegen v.v. 

Harlingen. Deze wedstrijd eindigde in 2 – 1 voor de Harlingers. 

 

In de daaropvolgende seizoenen trad de neerwaartse spiraal voor de vereniging in. Het 

ledenaantal daalde en het vlaggenschip, op één opleving (kampioenschap 4e klasse A 

verspeeld op laatste wedstrijddag) in het seizoen 2003 - 2004 na, degradeerde jaar op 

jaar. Maar een kampioenschap zorgde er weer voor dat v.v. Nieuweschoot tegenwoordig 

weer in de 4e klasse speelt.   

 

Dat v.v. Nieuweschoot een vereniging van betekenis is, mag blijken uit het feit dat her 

en der in het land mensen rondlopen, die iets met de v.v. Nieuweschoot te maken 

hebben gehad. 

 

En nu… 

V.v. Nieuweschoot heeft vier seniorenelftallen in competitie, ook is er een damesteam 

aanwezig, een 35+, een 45+ en verder zijn er de JO-17 (i.s.m. v.v. Oudehaske), JO-15, 

JO-11, JO-10 en de kabouters. Het aantal leden vertoont een gestage groei, zowel bij de 

senioren, dames, junioren en pupillen. Wat niet onbelangrijk is, is dat v.v. Nieuweschoot 

een beroep kan doen op de vele enthousiaste vrijwilligers om bepaalde taken in de 

vereniging op zich te nemen. 
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In  de Heerenveense samenleving is er zeker bestaansrecht voor een vereniging als v.v. 

Nieuweschoot. Dit valt af te leiden uit het “groeiend “ ledenaantal, deze leden komen niet 

alleen uit de plaats Heerenveen, maar ook uit de omliggende dorpen. Er heerst een 

prettige en (zeer) goede sfeer binnen de vereniging, waar een ieder welkom is. v.v. 

Nieuweschoot biedt naast het voetballen een plek waar je sociale contacten kunt opdoen 

en onderhouden.  

 

Naast het voetballende gedeelte worden er vele activiteiten voor jong en oud 

georganiseerd, zoals feestavonden, kaderavonden, klaverjassen, Sinterklaasbezoek, 

kerstdiner. Deze goede sfeer en het enthousiasme van de vrijwilligers komt heel goed tot 

uitdrukking als het jaarlijkse tweedaagse internationaal toernooi er aan zit te komen, dan 

staan er ca. 125 vrijwilligers zij aan zij om dit toernooi tot een groot succes te maken. 

 

De nabije toekomst… 

Wij willen graag iedereen, jong en oud, met zoveel mogelijk plezier laten voetballen. Ook 

willen wij graag dat onze leden weten dat het bij Nieuweschoot niet alleen om het spel 

draait, maar ook om goede omgangsvormen: teamgeest, respect voor medespelers en 

tegenstanders, sportiviteit op en buiten het veld, verantwoordelijkheidsgevoel voor het 

voetbalmateriaal, de kleedkamers en het terrein van v.v. Nieuweschoot.  

 

Wij zijn een gezellige en familiaire vereniging met duidelijke normen en waarden. Wij zijn 

er voor elkaar en we werken samen. Er is ruimte voor recreatief en prestatiegericht 

voetbal. Dit mag nooit ten koste gaan van het plezier en het gedrag op en rond het 

voetbalveld moet correct zijn (gedragsregels).  

 

Gediplomeerde (jeugd)trainers en coördinatoren staan borg voor kwaliteit. Goede opvang 

en begeleiding van de jeugd en het handhaven van goede discipline staat ‘hoog in het 

vaandel’  bij onze club.  

 

Bij oudere spelers ligt het accent bij de trainingen en de wedstrijden meer op de fysieke 

ontwikkelingen en de conditie. Tactisch inzicht wordt verbreed. De selecties proberen op 

een zo hoog mogelijk prestatief niveau te spelen. Voor het technische beleid is een 

compleet nieuw voetbalhandboek opgesteld.  

 

Kortom, onze voetbalvereniging Nieuweschoot bruist en wij zien de toekomst 

met vol vertrouwen tegemoet! 
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2. Beleid, hoofddoelen en ambities  
 

2.1 Beleid 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de vereniging. Daarbinnen 

moet het beleid van de verschillende commissies passen. Het bestuur hecht grote waarde 

aan eenduidig beleid.  

 

Alle commissies samen dienen alle taken binnen de vereniging te beslaan, uitgezonderd 

bestuurstaken. Taken worden aan commissies toegekend op basis van het doel en aard 

van de commissie.  

 

Aan iedere commissie wordt een grote mate van zelfstandigheid toegekend voor de 

uitoefening van taken binnen hun taakgebied in combinatie met de bijbehorende 

verantwoordelijkheid. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de 

commissie. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt vanuit het bestuur.  

 

De voetbalsport kan beoefend worden door zowel mannen als vrouwen, op het veld, 

zowel prestatief als recreatief. Onze vereniging zal de voetbaltechnische en persoonlijke 

ontwikkeling van het individu bevorderen en een hoog belang geven. Dit belang zal 

vooral bij de jeugd maar ook bij het prestatieteam van de senioren even hoog zijn als het 

belang van de vereniging of een team. In conflict situaties gaat het belang van onze 

vereniging voor.  

 

Onze vereniging dient een goede gastheer te zijn voor een ieder die op passieve wijze 

van deze sport willen genieten en voor hen die als vrijwilliger of als official dienstbaar zijn 

aan de sportieve activiteiten.  

 

Onze vereniging dient door gebruik en exploitatie van het sportcomplex en de kantine, 

geen oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke middenstand te veroorzaken. De 

financiële steun die onze vereniging ontvangt van de (plaatselijke) sponsoren, wordt 

waar mogelijk onder de aandacht gebracht van de leden, bezoekers en anderen, ter 

stimulering van aankopen bij deze sponsoren. 

 

2.2 Onze visie en doelstellingen 

“In 2025 zijn wij een financieel en sportief gezonde vereniging, waarbij het voor een 

ieder - van jong tot oud, dame of heer, valide of mindervalide – mogelijk is op een 

competitieve en recreatieve manier voetbalsport te beoefenen. Samen met onze niet-

spelende leden zijn wij een gezellige en familiaire vereniging met duidelijke normen en 

waarden. We zijn er voor elkaar en we werken samen om v.v. Nieuweschoot groots te 

maken”. 

 

Een visie die breed is, maar goed weergeeft waar wij de komende jaren energie in willen 

steken. Deze zijn verwerkt in vijf hoofddoelen, allemaal gericht op het jaar 2025.   
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2.3 Duidelijke hoofddoelen 

De prioriteiten voor de komende jaren zijn verwerkt in de volgende vijf hoofddoelen: 
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3. Onze ambities, doelen en acties   
 

“Wij zijn en blijven financieel gezond” 
 

• Inkomsten zijn minimaal 2% hoger dan de uitgaven 

• Budgetgerichte keuzes; wat doen we nog wel en wat niet meer 

• Voortdurend inzetten op meer inkomsten kantine 

• Onze kantine ademt sfeer uit 

• Continu inzetten op meer sponsoren en hoofdsponsor 

• Actief relatie opbouwen en onderhouden met onze sponsoren 

 

De financiële uitgaven lijken hoger te worden dan de financiële inkomsten. Daardoor 

lopen wij het risico dat er ‘ingeteerd’ moet worden op de reserve die onze vereniging 

heeft. Door dit nog te voorkomen heeft onze vereniging tot nu toe de contributie op een 

aanvaardbaar niveau kunnen houden. Een ‘makkelijke’ oplossing voor de financiële 

problematiek is het verhogen van de contributie. Maar dat doen we niet zomaar. Een 

hogere contributie heeft als gevolg dat leden niet meer in staat kunnen zijn om deze te 

voldoen en hun lidmaatschap mogelijk opzeggen. Zoals gezegd willen wij iedereen de 

mogelijkheid bieden om te voetballen. Dit voor de sociale cohesie en gezondheid van 

jong en oud. Een contributieverhoging is daarom het laatste middel dat de vereniging zal 

aanwenden om haar financieel gezond te houden. Wel wordt jaarlijks de contributie 

geïndexeerd. In basis moet de vereniging haar uitgaven goed onder controle hebben en 

kunnen beheersen en waar mogelijk op kosten besparen. Er zal daarom een strak 

financieel beleid worden gevoerd de aankomende acht jaren betreffende de uitgaven. De 

werkwijze voor sommige commissies zal hierdoor veranderen. In dit hoofdstuk zal 

worden beschreven hoe.  

 

Naast de uitgavenkant is ook de inkomstenkant van groot belang. Kwalitatief goed 

bemenste PR & Sponsorcommissie en een (jeugd)activiteitencommissie kunnen een 

goede bijdrage leveren aan het generen van meer inkomsten. Vanuit de verschillende 

commissies zal de komende jaren worden getracht om de inkomsten te verhogen.  

 

3.1  Doelstelling  

Wij streven naar een klein financieel overschot in het boekjaar 2018 en in de jaren 2018-

2025 naar een ruimer financieel overschot (2%), zodat onze vereniging in de toekomst in 

staat is om noodzakelijke investeringen te doen en eventuele financiële tegenvallers op 

te vangen. Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op de verschillende beschikbare 

informatiebronnen (begrotingen en realisaties van de voorgaande jaren/ 

besparingspotentieel/ personeelslasten/ visie op sponsoring/ enz.) en lijken voor het 

bestuur uitdagend maar reëel.  

 

3.2  Structuur  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid. De uitvoerende taken worden 

door de penningmeester verricht. De penningmeester dient tijdig op de hoogte te zijn of 

te worden gebracht van alle daadwerkelijke uitgaven en inkomsten. De boekhoudingen 

wordt aan het eind van het boekjaar gemaakt, zodat een totaal beeld ontstaat over de 

financiële situatie van de vereniging. Aan het begin van het boekjaar wordt eveneens een 

begroting gemaakt voor het volgende seizoen. Deze begroting van de vereniging wordt 

vooraf op hoofdlijnen door het bestuur goedgekeurd en tijdens de ALV aan de leden 

gepresenteerd.  

 

Subbegroting commissies  

Voor het opstellen van deze begroting vindt overleg plaats met de commissies. De 

commissies dienen elk een eigen subbegroting (i.c.m. een jaarplan) op te stellen voor de 

activiteiten waarin de activiteiten/taken en de verwachte opbrengsten en kosten zijn 

weergegeven. Aan de hand van deze subbegroting wordt in de totale begroting die ter 

goedkeuring aan de leden in de ALV wordt voorgelegd een budget voor elke commissie 
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vastgesteld en opgenomen. De commissie zal dan in staat moeten zijn haar uitgaven 

binnen haar toegekende budget te voldoen.  

 

Betalingen  

De betalingen vinden plaats door, of onder goedkeuring van, de penningmeester van het 

bestuur. Voor alle commissies geldt dat zij binnen haar budget betalingen mag verrichten 

indien de middelen op de subbegroting van de commissie staan en de subbegroting is 

goedgekeurd door de ALV. Zij kan haar uitgaven vervolgens declareren bij de 

penningmeester van het bestuur. Indien zij middelen wil aanschaffen die het toegekende 

budget overschrijden dient zij deze uitgave aan de penningmeester van het bestuur voor 

te leggen. De gewenste middelen die ter goedkeuring aan de penningmeester zijn 

voorgelegd worden afgewogen op basis van de motivering van de commissie, de 

subbegroting van de commissie, de totale begroting en het beleid voor middellange en 

lange termijn.  

 

3.3 Sponsorbeleid  

Een deel van onze inkomsten komt van sponsoren. Daarom willen wij een actief 

sponsorbeleid hebben. Dit beleid wordt uitgevoerd door de PR & Sponsorcommissie. 

Centraal uitgangspunt is dat ieder bedrijf of persoon, dat op welke wijze en welk bedrag 

dan ook, onze vereniging ondersteunt, wordt aangemerkt als sponsor.  

 

Sponsoren hebben diverse mogelijkheden om naamsbekendheid te vergroten en 

reclameboodschappen te uiten. Alle communicatie met sponsoren loopt via de 

commissie. De commissie stelt jaarlijks een plan op voor het voeren van een attractief 

sponsorbeleid.  

 

Doel  

• voor de vereniging trachten (financiële) middelen vanuit het bedrijfsleven te verkrijgen;  

• voor sponsoren de gelegenheid bieden zich via de vereniging te kunnen profileren;  

• het voor de sponsor fungeren als aanspreekpunt van onze vereniging;  

• een duurzame, continue relatie tussen vereniging en sponsor te bereiken;  

 

Middelen / mogelijkheden sponsoring aan onze vereniging  

De mogelijkheden tot sponsoring zijn beschreven in de sponsor pakketten die beheerd 

worden door de commissie. Wijzigingen in de sponsor pakketten dienen in 

overeenstemming met het algemeen bestuur genomen te worden. Sponsoring aan onze 

vereniging is onder andere mogelijk in de volgende vormen:  

 kleding sponsoring;  

 bord sponsoring;  

 sponsoring club van 50;  

 sponsoring divers: website; kleedkamer; programmablad; vlag sponsoring 

(maatwerk).  

 

Als een sponsor bepaalde wensen heeft die niet beschreven zijn in de sponsor pakketten 

dan staat onze vereniging hier voor open. Wij bieden maatwerk. Ook kan de 

sponsorcommissie zelf nieuwe ideeën betreft sponsoring invoeren. Nieuwe vormen van 

sponsoring dienen goedkeuring te hebben van het algemeen bestuur.  

 

Financieel  

De sponsorcommissie heeft wel een eigen financieel overzicht maar geen beschikking 

over eigen financiële middelen. Omdat sponsorinkomsten kunnen fluctueren, spreekt de 

commissie over een overzicht in plaats van een jaarrekening. Het is aan het bestuur 

(penningmeester) te bepalen welke bedragen in de begroting worden opgenomen.  

 

Verantwoordelijkheden  

Het actief uitvoeren van het omschreven sponsorbeleid  

 Continue actief zijn in het vinden van nieuwe sponsoren.  
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 Sponsoren de mogelijkheid bieden om te adverteren bij onze vereniging; 

 Relaties met de sponsor onderhouden.  

 

Facturering aan sponsoren  

Facturering aan sponsoren gebeurt jaarlijks via de penningmeester via een verzonden 

factuur via post of e-mails betalingen niet binnen gekomen zijn wordt een factuur 

herinnering verstuurd. Mocht daarna de betaling nog steeds niet binnen zijn gekomen, 

dan neemt de sponsorcommissie contact op met de sponsor en kan er besloten worden 

om:  

1) De betaling uit te stellen of te spreiden, zonder te stoppen met de sponsoring.  

2) Het sponsor bedrag (deels) kwijt te schelden (zonder te stoppen met sponsoring). De 

beslissing om sponsorgelden kwijt te schelden wordt genomen in overeenstemming met 

het algemeen bestuur. De sponsor geschiedenis en situatie van de sponsor spelen hierin 

een grote rol. 

3) De sponsoring stop te zetten en juridische actie te ondernomen om sponsorgelden 

alsnog te vorderen. Deze actie dient in overeenstemming met het hoofdbestuur genomen 

te worden.  

 

Opstellen van sponsorcontracten  

Voor alle vormen van sponsoring die onze vereniging eerst geld kost voordat dit geld 

oplevert zal een sponsorcontract worden opgesteld. Contracten worden opgesteld door de 

sponsorcommissie en ondertekend door de bevoegde personen van het algemeen cq 

dagelijks bestuur.  

 

Opstarten Businessclub  

Een Businessclub kan een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging vormen. 

Als tegenprestatie voor de financiële steun worden voor de businessclub sponsoren 

bijvoorbeeld jaarlijks 2 gezellige zaterdagen georganiseerd waarop een thuiswedstrijd 

(i.o.m. de tegenstander) van het eerste elftal wordt bekeken onder het genot van een 

hapje en drankje. Ook kunnen wij een jaarlijks uitje voor de businessclub sponsoren 

organiseren om het netwerk tussen de ondernemers en onze vereniging te versterken. 

De businessclub sponsoren kunnen we op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij 

onze vereniging door hen ook de nieuwsbrief toe te sturen.  

 

Afspraken maken voor sponsoring in natura  

Het is mogelijk dat sponsor gelden in natura betalen. De sponsorcommissie moet 

hiervoor goedkeuring hebben van het algemeen bestuur. De gemaakte afspraken worden 

vastgelegd en beheerd door de sponsorcommissie. 

 

3.4 Contributie  

De contributie wordt, op voorstel van het bestuur, vastgesteld door de leden tijdens de 

ALV. Extra wijzigingen met betrekking tot contributie worden, op voorstel van het 

bestuur, tijdens de ALV door de leden vastgesteld.  

 

Aan- en afmelden dient schriftelijk (per brief of e-mail) aan de secretaris te worden 

meegedeeld. De contactgegevens staan op de website. Een lid (vanaf 8 jaar) is na 

opzegging drie maanden contributie verschuldigd, ook al meldt deze zich bijvoorbeeld 

halverwege het seizoen af. De vereniging draagt namelijk voor het hele jaar contributie 

af aan de KNVB voor een lid en maakt tevens kosten voor bijvoorbeeld passende kleding. 

Door de drie maanden opzegtermijn worden de gemaakte kosten deels gedekt.  

 

Daarnaast wenst de vereniging een extra stimulans te geven om een seizoen af te 

maken. Teams hebben namelijk bij aanvang van het seizoen rekening gehouden met 

deelname van het lid. Voortijdig afmelden bij de vereniging (en daarmee het team) heeft 

nadelige gevolgen voor de teamprestatie. Bij verhuizing, ziekte of de persoonlijke situatie 

kan er worden afgeweken van de termijnen in overleg met het bestuur.  
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Bij niet betalen van de contributie zal een betalingsherinnering worden verstuurd naar 

het betreffende lid. Tevens kan er telefonisch contact worden gezocht bij geen respons. 

Bij herhaaldelijk niet betalen van de contributie kan het bestuur besluiten tot een 

schorsing of zelfs een opzegging van het lidmaatschap, uiteraard dient de niet betaalde 

contributie dan nog wel te worden voldaan.  

 

Indien een persoonlijke situatie er toe leidt dat er niet aan de betalingen kan worden 

voldaan kan er worden afgeweken van het beleid in overleg met het bestuur (hierbij valt 

te denken aan betalingsregelingen of het aanspreken van gemeentelijke beschikbare 

fondsen).  

 

3.5 Innen van geldboetes naar aanleiding van gele en/of rode kaarten  

Indien een lid een gele of rode kaart ontvangt van de scheidsrechter is het bestuur van 

mening dat dit voor eigen rekening en risico komt van een lid. De bijbehorende boete 

komt daarom voor rekening van dit lid en wordt door de penningmeester afgeschreven 

van zijn of haar bankrekening. Indien een lid de boete niet heeft betaald kan het bestuur 

besluiten tot schorsing van één week.  

 

3.6 Meerjarenonderhoudsplan  

In het opvolgende jaar zal een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld om 

inzicht te krijgen in de conditie en daarmee de geschatte vervangingsjaren van de 

installaties en bouwkundige componenten. Wij zijn sinds 2018 namelijk eigenaar van de 

kantine en de kleedaccommodatie. Op deze manier wordt inzicht gecreëerd in de 

noodzakelijke financiële middelen voor het meerjarenonderhoud en kan er worden 

geanticipeerd op grote uitgaven.  
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4.  Onze ambities, doelen en acties   
 

“Wij hebben meer (voetballende) leden” 
 

• We investeren in kaboutervoetbal 

• We trainen onze jeugdafdeling aan de hand van een jeugdplan 

• We kijken naar samenwerkingsmogelijkheden 

• We doen mee aan de Sportsnuffelweken Scoren voor Gezondheid 

• We organiseren het hele jaar jeugdactiviteiten 

• Prestatie senioren geeft uitstraling (ook damesvoetbal en 35+ en 45+) 

• We zorgen daarom voor voldoende trainers en begeleiders 

• We nemen kritische opmerkingen van ouders en leden serieus 

• We gaan op zoek naar nieuwe vormen van contributie om toekomstige 

jongeren aan ons te binden 

 

Hoofdprioriteit is de aandacht voor de jeugdleden. De snelle (sinds 2017) afname van het 

aantal jeugdleden heeft namelijk gevolgen voor de rest en voor de manier waarop zij 

voetballen. Doel is om de jeugdspelers te laten voetballen met eigen leeftijdsgenoten en 

op het niveau wat bij hem of haar past. Dit doen we via het voetbalhandboek. Ook het 

ontbreken van JO-19 is een gemis. Dat kan anders.  

 

Onze acties jeugd en dames/meisjes 

 Wij gaan in gesprek met verenigingen in de omgeving om 

samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken;  

 Wij gaan promotiemateriaal ontwikkelen die we verspreien via i.i.g. social media 

en de site www.scorenvoorgezondheerenveen.nl. Onder de vlag van 

www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl doen wij mee aan de sportsnuffelweken 

om jonge kinderen in aanraking te laten komen met onze verenigingen en we 

gebruiken deze site ook ter promotie van onze vereniging;   

 Wij zorgen voor voldoende begeleiders en trainers; 

 Wij hebben nauw overleg met de ouders van de jeugdleden en staan open voor 

hun meningen en we willen dan ook bespreken of een ‘raad van ouders’ met 

daarin zitting vanuit ieder jeugdteam toegevoegde waarde kan hebben; 

 Wij zetten in op de verbinding tussen de jeugdteams, door bijvoorbeeld het 

organiseren van gezamenlijke jeugdactiviteiten; 

 We vieren daarom jaarlijks de verschillende feestdagen;  

 Wij doen jaarlijks in de winterperiode mee aan de zaalvoetbalcompetities; 

 Wij gaan kijken naar flexibele contributie voor nieuwe jeugdleden.  

 

Prestatieve seniorenteams. Het eerste elftal speelt in het seizoen 2017 – 2018 in de 4e  

klasse. De kwaliteit van de huidige selectie is goed. Maar het feit dat de doorstroom van 

jeugdspelers de komende jaren weinig realistisch is, is het juist om voor het komende 

twee seizoenen de ambitie uit te spreken dat er minimaal een top 6 notering in de 4e 

klasse wordt nagestreefd en er zo lang als mogelijk wordt gestreden om een periodetitel. 

In overleg met de trainer(s) wordt aan het begin van het seizoen de ambitie ingevuld 

door de Technische commissie. De vereniging stelt gelden beschikbaar voor een 

voldoende gecertificeerde trainer.  

 

Het tweede elftal speelt in het seizoen 2017 – 2018 in de 3e klasse. Ook hierbij is de 

kwaliteit van de selectie goed, maar vindt evenmin doorstroming vanuit de jeugd plaats. 

Gelet daarop, en gelet op de afgelopen jaren, is het realistisch om een positie op de 

ranglijst na te streven in de bandbreedte van vierde tot zesde.  

 

Behoud dames- en meisjesvoetbal. Een dames- of meisjesteam zorgt voor een meer 

dynamische vereniging. Aansluitend bij de snelst groeiende sport voor dames/meisjes, 

vinden wij het belangrijk dat ook dames/meisjes alle mogelijkheden hebben om te 

http://www.scorenvoorgezondheerenveen.nl/
http://www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/
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voetballen. De mix tussen mannen en vrouwen heeft en positief effect op de vereniging 

en zorgt ook voor de nodige inkomsten via contributie en beter bezochte activiteiten.   

 

Behoud recreatieve seniorenteams. Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn twee 

seniorenteams (v.v. Nieuweschoot 3 en 4)  geformeerd die op de zondagen een 

recreatief elftal kunnen formeren. De vereniging moet zich ervoor blijven inspannen dat 

senioren op een recreatieve manier kunnen blijven voetballen, waarbij plezier en 

gezonde beweging voorop staat. De recreatieve teams  zijn ook een belangrijke factor 

voor sociale betrokkenheid. Duidelijke afspraken tussen deze seniorenteams en binnen 

de teams zelf zijn hierbij belangrijk. Van het derde elftal wordt verwacht dat zij minimaal 

één keer in de drie jaar een kampioenschap behalen.  

 

Behoud 35+ en 45+ team. Bij de vereniging is een 35+ en een 45+ team actief. Zij 

voetballen om de beurt  bij naburige verenigingen. Het is voor ons zeer belangrijk deze 

teams te behouden vanwege de betrokkenheid van oudere leden bij de vereniging. 

Daarnaast willen wij ook aan de oudere voetballers de mogelijkheid blijven bieden te 

voetballen omdat dit ten goede komt aan de beweging en daarmee gezondheid van deze 

spelers. Wij stellen daarom de accommodatie beschikbaar aan deze teams en willen deze 

teams ondersteunen waar het kan.  

 

Onze verdere acties senioren en dames/meisjes 

 Wij zorgen voor een kwalitatief goede A en B-selectie; 

 Wij zorgen bij het eerste elftal voor een voldoende gecertificeerde trainer/coach; 

 Wij zorgen voor een trainer/coach voor het tweede elftal en voor het dameselftal; 

 Wij zorgen voor begeleiding/coaching van de recreatieve elftallen en vragen hen 

wekelijks af te stemmen wie met wie op zondag mee gaat; 

 Wij gaan onderzoeken of de betreffende seniorenteams meer gelijktijdig kunnen 

trainen en elkaar zo beter kunnen leren kennen; 

 Wij vragen ieder seniorenteam (prestatief en recreatief) om minimaal twee 

personen aan te dragen die zitting nemen in de spelersraad die het bestuur 

gevraagd (minimaal drie bijeenkomsten per seizoen (start, winter, einde seizoen)) 

en ongevraagd adviseren over het reilen en zeilen binnen de seniorenteams; 

 Wij gaan samen met de spelersraad bespreken of bepaalde seniorenteams in het 

voorjaar en zomerseizoen aan het begin van de zaterdagavond hun wedstrijden 

willen en kunnen spelen om daarna een activiteit in de kantine te organiseren 

 Gedurende het seizoen worden minimaal drie activiteiten georganiseerd waarvoor 

o.a. de senioren worden uitgenodigd; 

 

4.1 Organisatie en communicatie  

De Technische commissie senioren is verantwoordelijk voor alle “voetbaltechnische” 

zaken die betrekking hebben op de senioren. Deze commissie pleegt veelvuldig overleg 

(minimaal 4x per seizoen) met de spelersraad. De spelersraad bestaat uit minimaal twee 

spelers uit elk seniorenelftal. De Technische commissie senioren deelt in overleg met de 

spelersraad de seniorenelftallen in, waarbij de Technische commissie de definitieve 

indeling bepaalt. Deze Technische commissie senioren sturen verder ook de leiders en 

trainers aan, zij vormen het aanspreekpunt voor de Technische commissie en visa versa.  

 

De Jeugdcommissie (technisch lid) heeft dezelfde verantwoordelijkheid maar dan gericht 

op het jeugdvoetbal. Hoewel de omvang en het karakter van de jeugd en de senioren tak 

verschillend zijn is het erg belangrijk dat er door deze twee commissies goed wordt 

samengewerkt. Door de organisatiestructuur van de twee commissies zo veel mogelijk op 

elkaar af te stemmen wordt de samenwerking bevorderd. Daarom dient de Technische 

commissie senioren veelvuldig contact te hebben met het technische lid binnen de 

Jeugdcommissie. Zij voeren in ieder geval overleg over de overgang van jeugdspelers 

naar de senioren. Dit betekent dat aan het einde en aan het begin van het seizoen (vóór 

vaststelling van de elftallen) de Technische commissie senioren en de voorzitter en het 

lid Technische zaken van de Jeugdcommissie overleg voeren.  
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4.2 Selectiebeleid senioren en junioren  

De beste spelers horen in de hoogste elftallen. De aanvulling van het 2e elftal, het 3e en 

4e elftal wordt in onderling overleg geformeerd. Door spelers van gelijkwaardig niveau 

met en tegen elkaar te laten voetballen, wordt het beste leerklimaat gerealiseerd en het 

spelplezier bevorderd. Er moeten voorwaarden worden gecreëerd, waardoor de 

voetballers zich optimaal kunnen ontplooien in overeenstemming met hun leeftijd, talent, 

ambities en persoonlijke omstandigheden. De A/B selectie elftallen worden voor het 

seizoen bepaald door de Technische commissie senioren- c.q. Jeugdcommissie in overleg 

met de trainer(s). De andere teams worden geformeerd door het aanbod van spelers 

boven deze leeftijdscategorie.  

 

De typeringen voor selectie-elftallen:  

 Maximale inzet tijdens training en wedstrijd.  

 De teamprestatie is het belangrijkste.  

 Er zijn afspraken en voorschriften, die bindend zijn met betrekking tot selectie 

elftallen. Senioren- en jeugdcommissie stellen deze in overleg met elkaar en de 

betreffende trainers/leiders voor het begin van het seizoen op.  

 Er is sprake van een aantal persoonlijke verplichtingen. Het volgen van de training 

is verplicht en de selectiespeler moet bijvoorbeeld volgens redelijke maatstaven 

voor het voetbal willen leven. Dit alles in het redelijke en zonder dat dit ten koste 

gaat van de maatschappelijke ontwikkeling.  

 De selectieteams zijn de “paradepaardjes” van de vereniging. Dat moet ook in het 

gedrag en de houding van de spelers tot uitdrukking komen. 

 Er zijn, in vergelijking tot de recreatie elftallen (3de en 4de), op basis van het 

bovenstaande soms meer faciliteiten beschikbaar voor het 1e elftal (voor zover de 

verenigingsfinanciën dit toelaten).  
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5. Onze ambities, doelen en acties   
 

“Wij stimuleren en respecteren vrijwilligers” 
 

• We nodigen al onze leden uit om zich actief in te zetten voor onze club 

• We vragen leden een (eenmalige) bijdrage te leveren als ze een bepaalde 

expertise hebben 

• We gaan weer actief aan de slag met ereleden en leden van verdienste 

• Samen staan we sterk en we stralen uit dat het heel gewoon  

is dat we wat doen voor onze club 

 

Het bestaan van onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De 

afgelopen jaren is gebleken dat er van tijd tot tijd een tekort is aan vrijwilligers op alle 

terreinen binnen de organisatie van onze vereniging. Dit heeft negatieve gevolgen voor 

het voetballen zelf (wedstrijden kunnen soms niet worden gespeeld), de financiële 

situatie van de vereniging (minder inkomsten en meer uitgaven) en de verbetering van 

de organisatie van onze vereniging. Daarnaast valt het op dat leden en ouders van leden 

een goede organisatie vanzelfsprekend vinden en dit ook verwachten, terwijl niet altijd 

wordt stilgestaan bij het feit dat hun eigen bijdrage hierbij wezenlijk van belang én 

noodzakelijk is.  
 

Op dit moment worden veel vrijwilligerstaken door een relatief klein percentage van de 

(ondersteunende) leden uitgevoerd, terwijl ons ledenbestand groter is. Om de uitgaven 

laag te houden, de inkomsten te vergroten en de huidige en aankomende 

vrijwilligerstaken op het gebied van onderhoud – de gemeente heeft de accommodatie 

(stenen) in eigendom aan onze vereniging overgedragen - op te vangen zijn extra 

vrijwilligers noodzakelijk. Daarnaast zorgt dit voor meer betrokkenheid bij de vereniging 

en worden huidige vrijwilligers meer ontlast. Ook hier geldt immers “vele handen maken 

licht werk”. Daarom willen wij de aankomende jaren actief inzetten op het werven van 

leden en ouders van jeugdleden die vrijwilligerstaken kunnen uitvoeren. De vereniging 

zijn wij samen. Het doel is enerzijds sfeer en betrokkenheid te vergroten en anderzijds 

afhankelijkheden en kosten te verkleinen.  

 

5.1 Uitgangspunten  

Het nieuwe vrijwilligersbeleid van onze vereniging is erop gericht om een zo groot 

mogelijk aantal vrijwilligers in te zetten. Wij doen daarom een nadrukkelijk beroep op 

ieder lid en ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging. De 

functies variëren van beleid tot uitvoering, van bestuur tot leider en barmedewerker.  

 

Prettig voelen 

Tevens moeten leden zich kunnen inzetten op taken waarin zij zich prettig voelen en 

waarbij de vaardigheden van de vrijwilliger goed aansluiten bij het vrijwilligerswerk. 

Indien wenselijk worden de vrijwilligers opgeleid voor het goed kunnen uitoefenen van 

hun toebedeelde taken (voorbeelden hiervan zijn trainers, scheidsrechters, BHV, sociale 

hygiëne).  

 

Werving 

Voor de werving van vrijwilligers kan ook buiten het ledenbestand gezocht worden. De 

vereniging vervult door de inzet van vrijwilligers ook een sociale en maatschappelijke 

functie. Leden dragen daar in bij en hebben daar zelf ook baat bij. De vrijwilliger is 

immers in staat zijn vaardigheden en kennis in te zetten en verder te ontplooien. 

Daarnaast is het tegenwoordig ook voor werkenden een pré om vrijwilligerstaken op een 

CV bij te kunnen schrijven. 

 

We hebben regels 

Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende 

regels bij onze vereniging. Een vrijwilliger die binnen onze vereniging een taak verricht 
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draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn; het 

moet leuk zijn een vrijwilligerstaak bij onze vereniging uit te voeren.  

 

Wat verwachten wij van elkaar? 

Wij hebben ons ingezet (zie hoofdstuk 7 van dit plan) om de vrijwilligerstaken inzichtelijk 

te maken. Taken en taakprofielen zijn (voor zover mogelijk) beschreven zodat men een 

duidelijker beeld heeft van een specifieke taak. Hierdoor kunnen ook personen gerichter 

worden gezocht indien een bepaalde taak bepaalde competenties behoeft. Ook voor een 

eventuele overdracht in de toekomst is beschrijving van taken wenselijk.  

 

Ook proberen wij de vrijwilligerstaken zodanig op te delen dat deze behapbaar blijven 

en/of worden. Hierdoor zijn meerdere vrijwilligers nodig, maar die vervolgens een 

lichtere taak hoeven uit te voeren.  

 

Waardering vrijwilliger  

Wij zetten ons in om de inspanningen van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen 

door middel van de jaarlijkse vrijwilligersavond, decoreren (erelid, lid van verdienste) en 

meer persoonlijk contact tussen bestuursleden en vrijwilligers.  

 

5.2 Taakplicht  

De afgelopen jaren konden wij voor een tal van specifieke taken slechts op een kleine 

vrijwilligersgroep een beroep doen. Dit betrof met name de (jeugd)trainers, keuken- en 

bardiensten, scheidsrechters pupillenwedstrijden, ondersteuning activiteiten en groot 

onderhoud accommodatie en terrein. Deze gebeurtenissen hebben geleid tot een nadere 

concretisering van het voorgaande stimuleringsbeleid.  

 

Wij gaan onderzoeken hoe wij kunnen overgaan tot een taakplicht voor de volgende 

vrijwilligerstaken binnen de vereniging:  

- Jeugd scheidsrechters;  

- Keuken- en barmedewerkers;  

- Jeugdtrainers;  

- Onderhoudstaken;  

- Ondersteuning bij activiteiten.  

 

Wij achten een dergelijke taakplicht in tijden van beperkte financiële middelen en 

vergaande participatiesamenleving een geëigend en noodzakelijk middel om de personele 

problemen te ondervangen. Bij veel omliggende verenigingen is een dergelijke taakplicht 

al ingevoerd en als volstrekt normaal bevonden. Wij wensen hetzelfde resultaat te 

bereiken.  

 

Door deze taakplicht kan op een groot aantal vrijwilligers een beroep worden gedaan 

voor bepaalde vrijwilligerstaken. Dit heeft als gevolg dat vrijwilligers slechts enkele 

malen de taak hoeven uit te voeren, zodat het uitvoeren van de taak als licht wordt 

ervaren. Dezelfde schouders dragen dan niet meer dezelfde lasten. Met deze taakplicht 

willen wij ook meer betrokkenheid bij de vereniging creëren. De leden en 

ouders/verzorgers van leden die nog geen vrijwilligersfunctie bekleden worden hiervoor 

actief benaderd.  

 

Spelende leden  

De spelende leden uit de seniorenelftallen en de hogere junioren worden actief benaderd 

om zich in te schrijven voor de volgende functies:  

•  Scheidsrechter bij pupillen- en juniorenwedstrijden;  

•  Trainers kabouters, pupillen en junioren;  

•  Bardiensten;  

•  Onderhoud terrein en klusjesdag einde van het seizoen;  

•  Ondersteuning activiteiten (bijvoorbeeld activiteitencommissie, sponsorcommissie, 

mixtoernooi en internationaal toernooi).  
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Ouders/verzorgers  

Wij zijn van mening dat ouders en verzorgers een actieve en positieve bijdrage kunnen 

leveren als vrijwilliger. Wij achten dit eigenlijk noodzakelijk. De vereniging wil met deze 

taakplicht het besef bij ouders/verzorgers creëren dat door hun inzet het voortbestaan 

van de vereniging wordt gewaarborgd. Ouders/verzorgers worden voor de taakplicht 

actief benaderd voor:  

•  Keuken- en bardiensten ochtend en middag;  

•  Onderhoud terrein en klusjesdag einde van het seizoen;  

•  Ondersteuning activiteiten (bijvoorbeeld activiteitencommissie, sponsorcommissie,  

Mixtoernooi en internationaal toernooi).  

 

Er zal door het bestuur en commissies actief gehandeld moeten worden om voorgaande 

(rand)voorwaarden goed in te vullen zodat taken goed en plezierig uitgevoerd kunnen 

worden. De vrijwilligers krijgen daarom voor elke taak een instructie en – indien gewenst 

– persoonlijke begeleiding in de beginfase van de vrijwilligerstaak.  

 

5.3 Vergoedingen en fiscale aspecten  

Het uitgangspunt is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichte 

werkzaamheden. Uitzonderingen hierop zijn er natuurlijk wel. Trainers van de senioren 

kunnen via Sport Fryslân in aanmerking komen voor loon. Vrijwilligers ontvangen een 

zogeheten ‘vrijwilligersvergoeding’ als het dagelijks bestuur hiertoe besluit op grond van 

valide argumenten.  

 

Vergoeding cursus  

Wanneer het voor het vervullen van een functie gewenst en/of noodzakelijk is dat een 

cursus wordt gevolgd, komen de kosten voor rekening van de vereniging. In principe 

komen hier alleen BHV, trainer- en scheidsrechtercursussen voor in aanmerking. De 

vrijwilliger verplicht zich in dat geval dan wel gedurende tenminste twee jaar het 

vrijwilligerswerk te verrichten na voltooiing van de cursus. Wanneer de vrijwilliger eerder 

stopt met de werkzaamheden dan is hij/zij verplicht een deel van de kosten van de 

cursus terug te betalen. Stopt hij/zij binnen een half jaar dan betaalt hij/zij 75% van de 

kosten terug. Stopt hij/zij binnen een jaar dan betaalt hij/zij 50% van de kosten terug en 

wanneer hij binnen anderhalf jaar stopt dan betaalt hij/zij 25% van de kosten terug. 

  

Declareren onkosten overige vrijwilligers  

Andere vrijwilligers die aantoonbaar (dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur) 

onkosten hebben gemaakt kunnen deze bij de penningmeester declareren. Dit betreffen 

niet de kosten die al in de begroting zijn opgenomen voor een bepaalde commissie. 

Vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed op basis van een door de 

betreffende vrijwilliger ingediende en ondertekende declaratie. Bij het declareren dienen 

nota’s, kassabonnen of andere betalingsbewijzen te worden overhandigd.  

 

Onkostenvergoedingen op basis van declaraties hoeven niet bij de fiscus te worden 

aangegeven. De fiscus staat toe dat een vrijwilliger, anders dan vergoedingen op 

declaratiebasis, een vaste vergoeding mag worden toegekend. De afspraken over het 

uitkeren van een vaste onkostenvergoeding zijn hierboven al aangegeven. Bij de vaste 

vergoedingen zijn de bedragen aan een fiscale limiet gebonden. Deze limiet wordt door 

de Belastingdienstperiodiek bij- en vastgesteld.  

 

Vergoeding in natura  

Vrijwilligers kunnen ook een andere dan een financiële vergoeding krijgen. Formeel is 

hier geen maximum aan gesteld, mits de toekenning niet lijkt op een reguliere betaling. 

Het is aan de belastinginspecteur om te beoordelen wat wel en niet toelaatbaar is. De 

fiscus kan in principe cadeaubonnen gelijk stellen aan geld en soms aan loon.  
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Alle vrijwilligers binnen de vereniging worden in ieder geval jaarlijks voor de 

vrijwilligersavond uitgenodigd. De vereniging bedankt tijdens dergelijke avonden de 

vrijwilligers voor hun inzet. Deze avonden zijn een gezellig samenzijn waarbij hapjes en 

drankjes worden aangeboden door de vereniging.  

 

5.4 Verzekeringen  

Het bestuur van onze vereniging wijst de leden op het gebied van enkele persoonlijke 

verzekeringen op het volgende. Wij gaan ervan uit dat iedereen persoonlijk 

verantwoordelijk is voor de volgende verzekeringen:  

• een aansprakelijkheidsverzekering (WA);  

• een ongevallenverzekering;  

• een autoverzekering;  

• een auto – inzittenden verzekering;  

• een zorgverzekering.  
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6. Onze ambities, doelen en acties   
 

“Wij zijn v.v. Nieuweschoot” 
 

• We zetten de social media optimaal in om te laten zien dat we er zijn 

• We vernieuwen onze website en maken deze toegankelijker 

• We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen 

• We herijken onze gedragsregels en dragen deze actief uit 

• We verbeteren de uitstraling van ons complex/accommodatie 

• Wij zetten in op nieuwe (jeugd)activiteiten 

• We hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en zetten ons in 

voor een rookvrije generatie en sport 

 

Wij willen de komende jaren het reilen en zeilen binnen onze vereniging meer onder de 

aandacht te brengen van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en ander geïnteresseerden. 

Op deze manier willen wij meer inzicht geven in de vele activiteiten die worden 

georganiseerd en blijven leden, vrijwilligers, sponsoren en andere geïnteresseerden beter 

op de hoogte van de sportieve prestaties van de verschillende teams. Een positief effect 

van een meer actief PR-beleid is ook gelegen in het feit dat het voor sponsoren 

aantrekkelijker is om onze vereniging te sponsoren. De PR & Sponsoring commissie 

onderhoudt daarom ook nauw contact met de sponsorcommissie.  

 

De PR & Sponsoring commissie is belast met de uitvoer van dit actieve PR & 

Sponsoringbeleid. Het doel van PR & Sponsoring commissie is het voorzien van 

informatie met betrekking tot de voetbalvereniging naar leden, andere verenigingen, 

maar ook naar buitenstaanders op een snelle en eenvoudige manier via de website, 

social media en papieren courant om daar onder andere de betrokkenheid mee te 

vergroten.  

 

6.1 Taken  

De commissie is verantwoordelijk voor communicatie, nieuwsgaring, berichtgeving en 

verslaglegging zowel intern als extern. Zij zorgt dat alle relevante informatie 

(wedstrijduitslagen, activiteiten, bestuursmededelingen, etc.) met betrekking tot onze 

vereniging op de website, de Facebookpagina en het Twitter-account wordt geplaatst en 

actueel houdt. Zij vraagt actief input van de commissies, teams en leden. Ook is zij 

verantwoordelijk voor het opstellen van de nieuwsbrief die één keer in de vijf maanden 

onder de leden wordt verspreid. Daarnaast is zij verantwoordelijk om wedstrijdverslagen 

en informatie met betrekking tot belangrijke activiteiten naar de lokale media te sturen.  

 

6.2 Communicatiebeleid  

In een veranderende organisatie is het van belang dat het bestuur een beleidskader 

vaststelt waarbinnen de interne en externe communicatie verloopt. Duidelijke afspraken 

over wie met wie communiceert, waarom, wat, hoe en op welk moment zijn 

organisatiebreed van groot belang voor een professionele handelswijze. Het voorkomt 

bovendien dat ieder zijn eigen weg zoekt op het brede terrein van communicatie, 

waardoor eenheid en structuur in werkwijze al snel zoek zijn. In de paragraaf hieronder 

is het communicatiebeleid van onze vereniging vastgelegd.  

 

Interne doelgroepen  

 

Bestuur  

Het bestuur bepaalt de wijze van communiceren met de verschillende doelgroepen en is, 

direct of indirect, eindverantwoordelijk voor de wijze van communiceren. Het is 

belangrijk dat een ieder zich hiervan bewust is. Niet alleen de bestuursleden, maar 

iedereen die namens of over de vereniging communiceert. Een negatieve houding heeft 

gevolgen voor de vereniging c.q. voor bepaalde doelgroepen. Het bestuur vergroot de 

betrokkenheid door de doelgroepen op de hoogte te stellen van wat er binnen de 
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vereniging speelt dan wel gaat spelen. Dit kan een informeel karakter hebben; het 

brengen van algemeen nieuws. Maar het kan ook een formele boodschap zijn: het 

naleven van afspraken en regels.  

 

Leden  

Van elk lid mag worden verwacht dat hij/zij zich op een positief (kritische) wijze uit, 

zowel binnen de vereniging als er buiten. Men vertegenwoordigt de vereniging als 

zodanig! Het bestuur en de commissies zijn de enige juiste doelgroepen waar men 

opmerkingen en eventuele klachten en problemen kan neerleggen. Het bestuur zal 

hiertoe de leden ook uitnodigen en aanmoedigen.  

 

Vrijwilligers  

Met vrijwilligers worden in dit verband alle mensen bedoeld die binnen de vereniging een 

bepaalde functie vervullen. Dit kan zowel onbezoldigd zijn als tegen een 

(vrijwilligers)vergoeding. Van elke vrijwilliger mag worden verwacht dat hij/zij zich op 

een positief (kritische) wijze uit, zowel binnen de vereniging als er buiten. Men 

vertegenwoordigt de vereniging als zodanig! Het bestuur en de commissies zijn de enige 

juiste doelgroepen waar men opmerkingen en eventuele klachten en problemen kan 

neerleggen. Het bestuur zal hiertoe de vrijwilligers ook uitnodigen en aanmoedigen.  

 

Werknemers  

Via Sport Fryslân hebben wij de hoofdtrainer in dienst. Met deze werknemer is een 

arbeidscontract afgesloten. Wat hiervoor over vrijwilligers is gezegd geldt, tenminste 

voor de werknemers. Van hen mag zeker worden verwacht dat ze zich positief uitlaten 

over de werkgever. Mochten zij kritiek hebben dan is het zaak deze te uiten bij het 

bestuur. Voor trainers, die gezien hun functie, wellicht meer in de publiciteit zullen treden 

dan anderen, gelden geen uitzonderingen. 

 

Externe doelgroepen  

 

KNVB  

De KNVB is de overkoepelende bond waarbij wij aangesloten zijn.  Directe communicatie 

met de KNVB vindt plaats tijdens de regionale- en district vergaderingen. Met de KNVB 

wordt gecommuniceerd over indelingen, competitieprogramma’s en andere zaken 

betreffende de competitie. Daarnaast is er, indien de behoefte er binnen de vereniging is, 

overleg mogelijk over clubondersteuning. Contact via de KNVB verloopt in overleg met de 

secretaris of via de secretaris. Met de KNVB vindt - door lid te zijn of te worden van onze 

vereniging stemmen leden hiermee in - ook uitwisseling plaats van NAW-gegevens en 

overige persoonsgegevens (geboortedatum bijvoorbeeld).  

 

Ouders van jeugdleden  

De ouders van jeugdleden zijn voor de vereniging belangrijk. Zij treden vaak op als 

vrijwilliger in welke vorm dan ook. Deze vrijwilligers worden over verschillende zaken 

geïnformeerd. Andere ouders worden van het wel en wee van de vereniging op de hoogte 

gehouden via de website en de nieuwsbrief.   

 

Gemeente Heerenveen  

De voetbalvereniging maakt gebruik van velden van de gemeente. Daarom wordt formeel 

en informeel, overleg gevoerd over de accommodatie. De vereniging dient zich te houden 

aan de richtlijnen die de gemeente voor het gebruik van het sportcomplex heeft 

opgesteld.  

 

Pers  

De pers is voor het uitdragen van nieuwsberichten van de vereniging een belangrijke 

partner. De pers komt veelal op eigen initiatief naar het sportpark om verslag te doen 

van wedstrijden van met name het 1e elftal. Indien dit niet het geval is zullen 

vooraankondigingen en wedstrijdverslagen door de vereniging zelf moeten worden 
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aangeleverd. De pers is zelf natuurlijk ook actief om informatie over de vereniging te 

achterhalen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat van een ieder die actief is binnen de 

vereniging wordt verwacht, dat hij/zij zich op een positieve manier uitlaat over onze 

vereniging. Het bestuur bepaalt wie de contacten met de pers onderhoudt. Veelal zal dit 

via de voorzitter of de PR & Sponsoring commissie gebeuren.  

 

Sponsors  

Binnen een vereniging zijn sponsors niet meer weg te denken. Voor de diverse vormen 

van sponsoring zijn verschillende afspraken vastgelegd. Met sponsors wordt, bij 

voorkeur, per brief en per e-mail gecorrespondeerd over uitnodigingen en activiteiten via 

de sponsorcommissie in combinatie met sponsorcontracten.  

 

Club van 50  

Met name voor extra ‘sponsorinkomsten’ is de club van 50 in het leven geroepen. De 

vrienden worden vermeld op een bord in de kantine. De inkomsten komen ten goede van 

de gehele vereniging. Deze vrienden kunnen ook aanwezig zijn op de jaarlijkse 

vrijwilligersavond of sponsorbijeenkomst.   

 

6.3 Communicatiemiddelen  

 

Onze website, Facebookpagina en het Twitter-account   

Internet is een uitstekend middel om met de leden van de vereniging te communiceren. 

Op onze vernieuwde site staat alle informatie gerubriceerd gerangschikt, dat de 

toegankelijkheid ten goede komt. De site wordt vrijwel wekelijks bijgewerkt en 

informatie, bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden en algemene mededelingen, zijn 

meteen beschikbaar. De Facebookpagina wordt gekoppeld aan de site zodat elk bericht 

ook automatisch op de website wordt geplaatst. Op de website is ook een download van 

een groot aantal documenten van de vereniging beschikbaar. Daarnaast bied het Twitter-

account een uitstekend communicatiemiddel op de speeldagen zelf om tussenstanden, 

etc. kenbaar te maken en komende evenementen.  

 

E-mail en digitale nieuwsbrief  

Een geschikt communicatiemiddel om mensen snel te bereiken en een boodschap 

efficiënt over te brengen, is het gebruik van e-mail. Dit communicatiemiddel is zeer 

gebruikers vriendelijk. Het voordeel is dat er door een paar simpele handelingen een 

groot deel van de doelgroep bereikt kan worden. Daarom wordt jaarlijks twee à drie keer 

een digitale nieuwsbrief aan de leden en sponsoren toegezonden. Deze wordt 

samengesteld door de PR & Sponsoring commissie. In de nieuwsbrief worden diverse 

(vaste) rubrieken opgenomen, zoals informatie vanuit het bestuur, wedstrijdverslagen, 

sponsorzaken en wetenswaardigheden. De digitale nieuwsbrief is een ideaal 

communicatiemiddel om snel en kosteloos informatie aan de leden over te brengen. Het 

account voor de nieuwsbrief wordt tevens gebruikt voor de aankondigingen en 

uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering.  

 

Het e-mail adres van de vereniging wordt bijgehouden door de secretaris. De secretaris 

bepaalt wie wanneer een reactie moet geven op een vraag of wanneer een e-mail 

behandeld moet worden in de bestuursvergadering.  

 

Onderlinge communicatie (telefoon, Whatsapp groep, etc)  

Bij afgelastingen van wedstrijden van vooral jeugdteams is het van belang dat de spelers 

en de ouders zo spoedig mogelijk van de afgelasting op de hoogte worden gebracht. 

Door het instellen van een Whatsapp groep kunnen de spelers op een snelle en adequate 

manier van afgelastingen op de hoogte worden gebracht. De leider van het elftal is 

hiervoor verantwoordelijk.  
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Krant  

De meest gelezen kranten in Heerenveen zijn de GrootHeerenveen en de Heerenveense 

Courant. Persberichten of mededelingen vanwege de vereniging worden ook gezonden 

aan de redacties van deze twee kranten.   

 

6.4 Activiteitenbeleid  

Het doel van de jeugdactiviteitencommissie is het vergroten van de betrokkenheid van de 

jeugdleden bij de vereniging door, buiten de voetbalsport om, activiteiten voor de 

jeugdleden te organiseren.  

 

Het bestuur wil dit gaan verbreden naar meer activiteiten voor jong en oud.  

 

Naast de jeugdactiviteitencommissie gaan we na hoe we komen tot een junioren-

senioren commissie. Deze activiteitencommissie wordt dan belast met de uitvoering van 

het beleid en bijbehorende taken.  

 

Denkbare functies  

De volgende functies zijn in de Activiteitencommissie aanwezig:  

• Voorzitter activiteitencommissie, tevens contactpersoon bestuur (voorzitter);  

• Notulist (vast dan wel roulerend);  

• Penningmeester;  

• Coördinatoren activiteiten;  

 

Taken  

Voorzitter activiteitencommissie  

• Aanspreekpunt binnen vereniging voor activiteitencommissie;  

• Verantwoordelijk voor functioneren commissie;  

• Organiseren en leiden van vergaderingen commissie;  

• Bezoeken periodiek voorzittersoverleg;  

• Rapporteren aan secretaris voor ALV;  

• Wederzijds informeren van bestuur en commissie;  

• Beoordelen of commissie binnen beleidsplan werkt;  

• Leveren van gegevens voor website, nieuwsbrief, sociale media;  

 

Notulist  

• Notuleren tijdens commissievergaderingen en versturen notulen naar commissieleden      

   en bestuur;  

• Levert gegevens voor website, nieuwsbrief, sociale media aan bij PR-commissielid.  

 

Penningmeester  

• Opstellen financieel jaaroverzicht en overdragen aan penningmeester;  

• Opstellen jaarlijkse begroting, in overleg met penningmeester hoofdbestuur;  

• Beheren bankrekening en kas;  

• Signaleren bij overschrijding begroting.  

 

Coördinatoren activiteiten (kan dezelfde persoon zijn bij verschillende activiteiten, of 

meerdere personen voor één activiteit)  

• Organiseren van de activiteit aan de hand van het draaiboek (tijdig betrokken     

   commissies of verenigingen uitnodigen);  

• Aansturen notulist over promotie activiteit;  

• Overleggen financiën met penningmeester.  

 

Financiën  

De (jeugd)activiteitencommissie maakt aan het begin van elk boekjaar, in overleg met de 

penningmeester van het hoofdbestuur, een begroting voor het komende jaar. De 

activiteitencommissie heeft een eigen kas en bankrekening. Deze zijn bedoeld om kosten 

en baten van activiteiten goed inzichtelijk te houden. Aan het eind van het boekjaar 
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wordt het overschot of het tekort verrekend met de penningmeester van het bestuur. De 

penningmeester neemt het overschot of het tekort op in de winst en verliesrekening van 

de voetbalvereniging. In overleg met de penningmeester van het bestuur zal het 

overschat maandelijks dan wel jaarlijks (in één keer) worden overgemaakt naar het 

bestuur.  

 

De activiteitencommissie kan voor jeugdteams een bedrag beschikbaar stellen voor een 

gezellige avond. Het bedrag wordt in samenspraak met de penningmeester van het 

bestuur vastgesteld. 

 

6.5 Accommodatiebeleid  

Wij maken gebruik van 2 speelvelden en een (verlicht) trainingsveld.  

 

Gebouwen  

Wij hebben een kantine, kleedkamers en overige ruimtes in eigendom. Wij beheren en 

exploiteren de kantine met bijbehorende keuken. Naast de kantine maakt de vereniging 

gebruik van overige ruimten zoals de bestuurskamer/ontvangstkamer. De kleedkamers 

zijn in een apart gebouw achter de kantine gelegen. De ruimtes zijn zowel berging voor 

de voetbal op zich als voor het onderhoud van gebouwen en terrein. De vereniging is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van deze ruimtes.   

 

Terrein  

Wij hebben de grond vin gebruik van de gemeente Heerenveen. Hierop liggen de twee 

speelvelden en het trainingsveld. De kwaliteit van het trainingsveld verdient voortdurend 

zorg. Hierover hebben we goed overleg met de gemeente Heerenveen. De overige grond 

is in gebruik voor toegang tot de kantine en/of de kleedkamers. Hiervoor betalen wij de 

gemeente een gebruikerstarief. Het terrein is deels omgeven door een afrastering. Bij het 

terrein horen ook het veldmeubilair, dug-outs en reclameborden. Het terrein waar de 

voetbalvereniging gebruik van maakt wordt beheerd door de vereniging.  

 

Materialen  

Materialen voor de vereniging op zich (ballen, kleding, sporthulpmiddelen, doelen, dug-

outs, etc.) als ook de materialen voor het onderhoud van kleedkamers, opslagkamers en 

terreinen worden door de vereniging aangeschaft. Elk lid en team dient zorgvuldig met 

deze materialen om te gaan en zich verantwoordelijk te voelen voor de omgang met deze 

materialen. Omdat de afgelopen jaren meerdere materialen verloren zijn door 

onzorgvuldig gebruik ziet het bestuur zich genoodzaakt de regels met betrekking tot het 

gebruik van materialen aan te scherpen. Elk team krijgt aan het begin van het seizoen 

kleding en ballen toegewezen. Het exacte aantal is aangegeven op een formulier in de 

tas. Zij dient ervoor te zorgen dat alle toevertrouwde materialen aan het einde van het 

seizoen in goede staat worden geretourneerd. Bij eventueel verlies of schade wordt 

nagegaan of deze onkosten kunnen worden verhaald op het betreffende team en zal de 

vereniging deze onkosten op geen enkele manier vergoeden. Het bedrag zal worden 

geïnd door de penningmeester bij de leider en/of trainer.  

 

Vernielingen en schade aan gebouwen en terrein  

Indien vernielingen en vervuiling in en rond onze en/of andere accommodaties worden 

aangericht zullen verregaande maatregelen worden genomen en de kosten worden op de 

daders verhaald. Met andere woorden: “Een verantwoordelijkheid voor ons allemaal”. 
 

6.6 Gedragsregels  

Eén van onze uitgangspunten is dat iedereen zich prettig en veilig voelt bij de vereniging. 

Dit houdt in dat men elkaar respecteert, zonder onderscheid naar ras, geloof en geslacht. 

We hebben oog voor de diversiteit in onze samenleving. Dat betekent ook dat er 

zorgvuldig met het materiaal van de vereniging en met de eigendommen van een ander 

wordt omgegaan. Naast dit uitgangspunt heeft de vereniging ook enkele duidelijke regels 
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opgesteld die hieronder worden beschreven. Bijvoorbeeld op het gebied van roken en het 

nuttigen van alcohol. De vereniging wenst rookgedrag en alcoholgebruik te reguleren.  

 

Alcoholgebruik  

Alcoholgebruik en roken is in de kleedkamers niet toegestaan. De regels die landelijk 

gelden voor het alcoholgebruik (Drank- en Horecawet), zijn ook van toepassing in de 

kantine. Voor de kantine is een terras ingericht waar je met een plastic beker je drankje 

mag nuttigen, bekers zijn verkrijgbaar aan de bar. De belangrijkste van deze regels 

worden hier genoemd. Er wordt geen alcohol geschonken aan:  

•  Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd 

tijdens het uitoefenen van hun functie;  

•  Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;  

•  Personen jonger dan 18 jaar.  

 

Het is tijdens wedstrijden verboden om buiten de kantine alcoholische dranken te 

nuttigen. Met uitzondering van het speciale terras (afgezet met hekwerk) voor de 

kantine. Daar mag dit wel, maar in plastic bekers, karton of kunststof. Glaswerk is – 

behalve in kantine - nergens toegestaan. Er wordt geen alcoholische drank geschonken 

aan personen jonger dan 18 jaar. Het is ook niet toegestaan om zelf meegebrachte 

alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubgebouw of elders op het terrein van de 

vereniging. Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen kan de verstrekking van alcoholhoudende drank 

worden geweigerd. Vrijwilligers achter de bar mogen tijdens hun dienst geen alcoholische 

drank nuttigen, dit vanwege de verantwoordelijkheid die zij op dat moment zelf hebben 

tegenover de overige leden.  

 

Roken  

Binnen de vereniging zijn afspraken gemaakt over het roken binnen het clubgebouw. Ook 

hierin volgt de vereniging de landelijke regels (Tabakswet). Het is te allen tijde verboden 

om in de kantine en of de kleedaccommodatie te roken. Ook wordt er niet gerookt op de 

speelvelden en het trainingsveld. Peuken dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te 

worden gedeponeerd.  

 

Wij zetten ons in voor een rookvrije generatie. Wij vinden: “Eigenlijk best gek, hè?…hoe 

normaal wij omgaan met een product waar elke week 385 mensen aan overlijden en 

waar elke week honderden kinderen verslaafd aan raken. Als we niet willen dat onze 

kinderen gaan roken, moeten we niet doen alsof sigaretten heel normaal zijn. Dit 

betekent dat er niet meer gerookt wordt op een zichtbare plaats op het complex tijdens 

jeugdactiviteiten, op de zaterdag of tijdens de trainingen per week. We vinden het 

normaal om elkaar daarop aan te spreken. Roken gebeurt niet in het zicht van kinderen; 

roken kan plaatsvinden in het verlengde/achter de kleedaccommodatie! De rookvrije 

generatie gaan wij promoten bij de ingang van ons complex. We spreken elkaar hierop 

aan, op een normale manier.  

 

Andere huisregels 

•  personen die agressie of ander normafwijkend verdrag vertonen worden uit het 

clubgebouw verwijderd;  

•  het gebruik en dealen van drugs (verboden middelen) is op het gehele complex 

van de vereniging verboden. Indien de vereniging heeft geconstateerd dat een 

(ondersteunend) lid zich schuldig heeft gemaakt aan het gebruik en dealen van 

drugs zal deze persoon conform het tuchtreglement worden bestraft. Indien het 

geen lid van de vereniging betreft, dan wordt deze persoon minimaal 12 weken 

toegang tot het sportpark ontzegd;  

•  ouders en publiek worden geacht zich tijdens wedstrijden correct te gedragen 

tegenover de tegenstander, scheidsrechter, medespelers, leiders, bestuursleden 

en ander publiek;  
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•  tijdens de zomerstop mag er geen gebruik worden gemaakt van het complex, 

tenzij er een training plaatsvindt onder leiding van een trainer door de vereniging 

als zodanig erkend is of als het bestuur nadrukkelijk toestemming heeft verleend.  

 

Fair play beleid  

Het doel van ons sportiviteitsbeleid is het speelgenot en het plezier in het beoefenen van 

de voetbalsport te optimaliseren. Belangrijk hierbij is, dat we uitgaan van respect voor de 

tegenstander en het arbitrale trio en het stimuleren van positieve normen en waarden in 

de voetbalsport. Een operationele doelstelling is vanzelfsprekend het terugdringen van 

het aantal gele en rode kaarten en het voorkomen van excessen bij wedstrijden van 

teams van de voetbalvereniging.  

 

De KNVB treedt momenteel hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van 

scheidrechters, discriminatie, spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden. De 

straffen, die de KNVB daarbij oplegt, zijn niet mis. De straffen variëren van zware 

schorsingen, fikse geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten, een 

speelverbod voor alle teams van een vereniging in een weekend, het terugzetten van 

teams naar een lagere klasse tot in het ergste geval het royeren van een vereniging.  

 

Wij staan volledig achter dit beleid en hebben dan ook besloten om bij het aantreffen en 

signaleren van genoemde excessen binnen de vereniging eveneens op te treden en 

passende straffen op te leggen vooruitlopend op de maatregelen van de KNVB. De 

vereniging heeft hiervoor dit fair play beleid vastgelegd, waarin onder andere 

aangegeven is dat de vereniging bij zware overtredingen, beledigingen, diefstal en 

andere zware vergrijpen aansluitend aan de KNVB-straf, straffen kan opleggen. Dit 

conform het tuchtreglement.  

  

Er zal adequaat worden opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers, niet-spelende 

leden, ondersteunende leden etc.), ouders en supporters, die door onsportief gedrag de 

goede naam van onze vereniging in diskrediet brengen.  

 

Uitgangspunten  

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:  

•  Verbaal en fysiek geweld op en rond de voetbalvelden wordt niet toegelaten;  

•  Er wordt gezorgd voor sportieve, eventueel gediplomeerde clubscheidsrechters, 

die binnen onze club dezelfde status hebben als officiële scheidsrechters. Dit 

houdt in: toepassing van gele en rode kaarten, evenals de hieruit voortvloeiende 

opstelling tot rapportage;  

•  Alle leden zijn verantwoordelijk voor naleving van de reglementen;  

•  De vereniging zorgt voor een goede ontvangst van scheidsrechters, assistent 

scheidsrechters, tegenstanders en supporters;  

•  In wedstrijden met teams van onze vereniging spelen alleen speelgerechtigde 

spelers;  

•  Bij ontoelaatbare gedragingen hanteren we onze voor de vereniging geldende 

strafnormen, die geheel los staan van de door de KNVB op te leggen straffen;  

•  Het bestuur de jeugd- / seniorencommissie zien toe op de uitvoer en het 

onderhoud van het fair play beleid.  

 

Algemene bepalingen  

•  In geval door een lid een feit wordt gepleegd welke strijdig is met het 

sportiviteitsbeleid, dan wel wegens de aantasting van het aanzien van de 

vereniging, dan wel wegens het toebrengen van (financiële) schade aan de 

vereniging, wordt door het bestuur een straf opgelegd zoals beschreven in het 

tuchtreglement.  

•  Bij vermelding van het gepleegde feit op het wedstrijdformulier wordt de door het 

desbetreffende lid op te maken schriftelijke verklaring in het kader van de ten 

opzichte van de KNVB verplichte rapportage, aangemerkt als het gevoerde 
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verweer; in geval het lid nalaat de hiervoor bedoelde schriftelijke verklaring af te 

leggen, wordt hij geacht af te zien van het voeren van verweer.  

•  Onder KNVB-straf wordt verstaan de in eerste aanleg door de tuchtcommissie van 

de KNVB dan wel in beroep door de Commissie van Beroep, aan de speler 

opgelegde straf.  

•  De door het bestuur op te leggen straf sluit in de gevallen onmiddellijk aan op de 

KNVB-straf.  

•  De door de KNVB aan de vereniging in rekening gebrachte boete en/of kosten 

wegens behandeling van een stafzaak, dienen door het lid dat deze boete en /of 

kosten heeft veroorzaakt, op eerste aanzegging van de 

wedstrijdsecretaris/penningmeester te worden vergoed binnen de daarbij gestelde 

termijn. In geval van niet of niet-tijdige betaling is het lid uitgesloten van het 

deelnemen aan alle verenigingsactiviteiten.  

•  Het bestuur is allereerst verantwoordelijk voor alle situatie op en rond het veld, 

ook in situaties waarbij de politie ingeschakeld dient te worden.  

•  Het dienstdoende bestuurslid of de wedstrijdcoördinator is de eerst 

verantwoordelijke persoon en dient trainers, leiders, begeleiders te instrueren hoe 

te handelen  

•  Telefoonnummers van politie, arts en ambulance dienen bekend te zijn, dan wel 

zichtbaar bij de telefoon te hangen.  

•  Oproerige toeschouwers worden aangesproken op hun gedrag. Indien dit niet tot 

verbetering leidt zal deze voor een gesprek worden uitgenodigd waarbij de 

betrokkenen(n) op het negatieve gedrag worden gewezen en de verwachting van 

verbetering worden uitgesproken. Bij herhaald wangedrag zo nodig royeren of 

toegang tot het sportcomplex weigeren.  

• Bij welke misdraging dan ook, het tuchtreglement wordt nageleefd. Het bestuur 

i.a.m. de tuchtcommissie neemt het finale besluit.  
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7. Onze ambities, doelen en acties   
 

“Wij bezetten alle bestuurlijke en commissoriale functies” 

 

• Duidelijk verenigingsorganogram; wie doet wat? 

• Taken en verantwoordelijkheden bestuursrollen en kaders commissies 

zijn beschreven 

• Alle functies zijn bezet 

• Organisatie; duidelijkheid naar elkaar 

• Afspraak is afspraak 

• Toekomst! 

 

7.1 Onze organisatiestructuur  

Om beleid te maken en vervolgens uit te voeren is een gestructureerde en solide 

organisatie binnen onze vereniging van essentieel belang. De organisatiestructuur is 

gebaseerd op het werken met commissies die een directe lijn hebben met het bestuur.  

 

Binnen de vereniging zijn er zowel vaste (structurele) als incidentele (ad hoc) commissies 

(een voorbeeld hiervan is de huidige toernooicommissie in het kader van het jaarlijkse 

jeugdtoernooi).  

 

Onder dit hoofddoel wordt stilgestaan bij de organisatiestructuur en worden de taken en 

bevoegdheden van de Algemene ledenvergadering, het bestuur, de individuele 

bestuursleden en de commissies kort beschreven.  

 

In de aparte paragrafen voor het bestuur en de commissies komen de taken in 

samenhang met hun concrete doelstelling en beleid uitgebreider aan de orde.  

 

De organisatie van de vereniging en de beleidsonderwerpen zijn nauw met elkaar 

verbonden waardoor deze hoofdstukken elkaar soms dus soms kunnen overlappen. 

 

Het organogram kan op enig moment worden aangepast als de situatie daarom vraagt. 

Net zoals de bezetting. Het organogram wordt jaarlijks herijkt.  

 

De statuten van de vereniging zijn en blijven leidend.  

 

Het huidige organogram (peildatum januari 2018) vindt u terug op de volgende pagina.  
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Organigram organisatiestructuur  

Onderstaand figuur geeft het algemene organigram van onze vereniging weer. Daaronder 

worden de verschillende besturen en commissies omschreven. Eveneens te raadplegen 

op onze site.  
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7.2 Algemene ledenvergadering  

De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuurlijke orgaan van de 

vereniging. De ALV wordt gevormd door de leden. De vereniging hecht veel waarde aan 

een optimale democratische controle. Statutair is het bestuur verplicht om jaarlijks na 

afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, teneinde 

daarin verslag te doen over de gang van zaken binnen de vereniging, het gevoerde 

beleid en de staat van baten en lasten in het afgelopen boekjaar.  

 

7.3 Bestuur  

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Gelet op de omvang van de vereniging met 

bijbehorende ledenaantallen is meer leden gewenst. Voor een vlotte onderlinge 

communicatie (korte lijnen) en om te voorkomen dat bepaalde taken voor bepaalde 

bestuursleden teveel omvattend worden, zijn zeven tot acht bestuursleden in het bestuur 

voldoende.  

 

De volgende bestuursleden met bijbehorende functie hebben zitting in het bestuur:  

-  Voorzitter 

-  Vicevoorzitter   

-  Secretaris  

-  Penningmeester  

-  Lid Jeugdzaken  

-  Lid Sponsoring/PR  

- Lid Technische zaken  

-  Wedstrijdsecretaris  

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en  

penningmeester.   

 

7.3.1 Verantwoordelijkheden bestuur  

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:  
- Beleidsbepaling en ontwikkeling voor de algemeen overstijgende zaken;  

- Het scheppen van de voorwaarden om het werken van de commissies mogelijk te 
maken en/of te verbeteren;  

- Een goede communicatieve afstemming, zowel binnen als tussen alle geledingen;  

- Het verrichten van algemeen begeleidende en controlerende taken;  

- Verrichten van representatieve taken;  

- Een beperkte ondersteuning betreffende uitvoerende taken; 

- Leidinggeven aan de gehele vereniging en het besturen van onze  

voetbalvereniging;  

- Zij draagt er zorg voor dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden 

beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt beoefend en uitgedragen; 

- Het hoofdbestuur laat zich adviseren door alle commissies.  

 

Alle bestuursleden zijn betrokken bij de vaststelling van de beleidskaders en nemen deel 

aan de bestuurs- en ledenvergadering. Alle bestuursleden hebben eveneens de taak c.q. 

verantwoordelijkheid om met alle geledingen/leden binnen de vereniging contact te 

houden (brede aandacht en gezamenlijke verantwoordelijkheid) en met hen die nauw bij 

de vereniging betrokken zijn, zoals ouders, (jeugd)spelers, sponsors en supporters.  

 

Daarnaast dienen zij oog te hebben voor mogelijke knelpunten en uiteraard ook 

pluspunten binnen de vereniging. In de bestuursvergadering (waarin commissies een 

vast agendapunt zijn) kunnen zij deze signaleren. Vervolgens is het aan het bestuurslid 

als contactpersoon van de betrokken commissie om verder aan de slag te gaan met de 

geconstateerde knel- en/of pluspunten.  
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De verenigingsstaturen zijn leidend. Elk bestuurslid vertegenwoordigt de vereniging, daar 

waar dit gepast is.  

 

7.3.2 Portefeuilleverdeling bestuursleden  

Elk bestuurslid heeft een zogenoemde specifieke portefeuille met een bijbehorende 

taakomschrijving. Zie ook het organogram. Elk bestuurslid vormt daarnaast het 

aanspreekpunt voor een commissie en draagt verantwoordelijkheid voor de taken die zijn 

of haar commissie uitvoeren. Hieronder volgt een korte taakomschrijving en is 

aangegeven voor welke commissie hij of zij het aanspreekpunt vormt. 

 

 VOORZITTER  

 Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven. 

 Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van 

de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en 

bepalingen van officiële instanties.  

 De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering 

leiden.  

 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 beginsel aanwezig zijn met minimaal één medebestuurslid bij thuis(-en uit) 

wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een 

adequate vervanger uit het bestuur.  

 In overleg met de overige bestuursleden zorg dragen voor informatie vanuit het 

bestuur naar het verenigingsnieuws.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.   

 

 VICE-VOORZITTER  

 Zie taken voorzitter.  

 Vervangt, indien nodig de voorzitter. 

 Beleidszaken en toezicht houden op uitvoeren verenigingsplan.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.  

 

 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.  

 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 voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen 

en andere bepalingen.  

 Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk 

overheidsinstanties). 
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 Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer 

van Koophandel.  

 Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.  

 Is contactpersoon cq coördinator voor de kantinebeheerder.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.   

 

 PENNINGMEESTER  

 Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.  

 Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de 

vereniging.  

 De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen. 

 Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en 

besluiten van de vereniging.  

 Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een 

begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.  

 De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste 

informatie verstrekken.  

 Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de 

vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van 

leden.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.   

 

 ALGEMEEN LID  

 Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.  

 Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig 

eindverantwoordelijk. Hij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met 

coördinatoren van de diverse commissies.  

 Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.  

  

 LID SPONSORCOMMISSIE EN PR  

 Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een 

bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging. 

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, samen met algemeen bestuur, zorg voor ontvangst van sponsoren bij 

thuiswedstrijden van het 1e elftal. 

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week. 

 

 WEDSTRIJDSECRETARIS  

 Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de 

indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB. 

 Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden.  
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 Uitvoeren van besluiten van de 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 wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en 

leiders.  

 Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de 

tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul.  

 In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen.  

 Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de 

eventueel bij te voegen strafrapporten.  

 Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien.  

 Contacten onderhouden met wedstrijdsecretarissen junioren / pupillen en 

damesafdeling.  

 Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.  

 

 LID VOORZITTER VOETBAL TECHNISCHE COMMISSIE (SENIOREN EN JEUGD) 

 Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te 

voeren technische beleid. Gehele senioren- en jeugdafdeling te beheren en alle 

belangen van het senioren- en jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging 

zo goed mogelijk te behartigen; 

 Contacten met en coördinatie seniorentrainers;  

 Contacten met en coördinatie seniorenleiders;  

 Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;  

 De opzet van tijden van trainingen in samenspraak met de wedstrijdsecretaris;  

 Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding;  

 Contact met de jeugdafdeling;  

 Contact met spelers.  

 Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden 

aangeleerd.  

 Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.  

 Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per 

leeftijdscategorie.  

 Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.  

 Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de 

hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per 

categorie (bij gelijke belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).  

 Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).  

 Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling 

voor het nieuwe seizoen.  

 Bezoekt vergaderingen KNVB betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met 

wedstrijdsecretaris.  

 Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.  

 Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid. 

 Verantwoordelijk voor het beschrijven van de trainersprofielen. 

 Verantwoordelijk voor het werven van trainers. 

 Adviseert het algemeen bestuur over de aan te stellen trainers (senioren en 

jeugd). 

 

Kerntaken jeugd  

Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als 

buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:  

 Contacten met en coördinatie jeugdtrainers.  

 Contacten met en coördinatie jeugdleiders.  
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 Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode.  

 In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen 

bepalen.  

 Contact met de seniorenafdeling, i.v.m overgang junioren naar senioren.  

 Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie.  

 Organiseert wervingsactiviteiten. 

 Bepaald het beleid van de jeugd, in samenspraak met de overige commissieleden 

en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. 

 Coördineert de diverse commissietaken.   

 Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander 

daartoe aangewezen jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht 

omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling.  

 Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.  

 Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze 

waar nodig.  

 Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.  

 Zorgt voor werving van jeugdtrainers.  

 Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.  

 Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en 

ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel 

een bemiddelende rol op zich.  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.    

 

7.3.3 Portefeuilleverdeling overige commissies en rollen  

 

 SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE  

 Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen 

scheidsrechters zijn aangewezen.  

 Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, 

o.a. door het stimuleren en aanbieden van opleidingen.  

 Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters.  

 

Tijdsinvestering: 3 uur per week.   

 

 TOERNOOICOMMISSIE (INTERNATIONAAL) 

 Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maakt in overleg met de 

betrokken coördinatoren een verdeling per team.  

 Zorgt ervoor dat de inschrijfgelden meteen bij de inschrijving worden voldaan op 

straffe van geen deelname 

 Stelt per toernooi een begroting op en legt deze ter instemming voor aan het 

algemeen bestuur.  

 Draagt zorg voor een zorgvuldige kosten en batenanalyse. 

 De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen 

vereniging worden georganiseerd.  

 Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor 

dat de leiders van de elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke toernooien ze 

staan ingeschreven.  

 Zorgt ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders.  

 Informeert het algemeen bestuur op gestructureerde wijze, eenmaal per zes 

weken, over de voortgang van de inschrijving en uitgaven.  

 

Tijdsinvestering: 2 uur per week.   
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 SPELERSRAAD  

 Vertegenwoordigers uit elk seniorenelftal.  

 Neemt deel aan periodiek overleg en licht het betreffende elftal in.  

 

Tijdsinvestering: 2 uur per maand.   

 

 SPONSORCOMMISSIE  

 Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een 

bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging. 

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, samen met algemeen bestuur, zorg voor ontvangst van sponsoren bij 

thuiswedstrijden van het 1e elftal.  

 Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan het algemeen bestuur 

en woont de bestuursvergadering bij (1 keer per 4 weken).  

 

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.  

 

 ACTIVITEITENCOMMISSIE  

 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. Reserveert tijdig sporthallen voor die groepen, 

die in de wintermaanden in de zaal trainen en deelt dit mede aan het 

hoofdbestuur.  

 Geeft schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden.  

 Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve 

recreatie, bijv.:  

- Koekactie;  

- Grote verloting;  

- Verloting bij thuiswedstrijden;  

- Interne activiteiten (kaart en bingo avonden);  

- Medewerkeravond;  

- Seizoensafsluiting;  

- Koningsdagfestiviteiten;  

- Ramadan / Suikerfeest.  

 

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

 

 VERTEGENWOORDIGERS JEUGD-ACTIVITEITENCOMMISSIE  

 Vertegenwoordiger van de jeugd-activiteitencommissie.  

 Neemt deel aan periodiek overleg en licht de jeugdactiviteitencommissie in. 

 Stellen per voetbalseizoen een activiteitenagenda op voor de jeugd. 

 Komen deze toelichten in het algemeen bestuur. 

 Stelt een begroting op en legt deze ter instemming voor aan het algemeen 

bestuur. 

Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per maand.   
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 ACCOMMODATIECOMMISSIE  

 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.  

 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.   

 

7.3.4 COMMUNCIATIECOMMISSIE (SAMEN MET SPONSORCOMMISSIE)  

 Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goed social 

media beleid en PR.   

 Het communiceren met leden en publiek doormiddel van het bijhouden van social 

media. 

 Stimuleren van de leden tot het aanleveren van persberichten. 

 Samenstelling van de inhoud website, facebook en twitter. 

 De technische verwerking en realisering.  

 Zorg voor de te gebruiken apparatuur.  

 In voldoende mate beschikbaar hebben van voldoende materialen.  

 Zorg dragen verspreiding nieuws.  

 Het ontwerpen en maken van folders en programmaboekjes. 

 Contactpersoon voor de media. 

 Zorg dragen voor goede communicatie tussen alle takken binnen de vereniging.  

 Maken van het PR-beleidsplan, het algemeen bestuur daarover adviseren en 

bewaken en uitvoering van het plan. 

 Aanspreekpunt jeugd-activiteitencommissie.  

  

Tijdsinvestering: minimaal 3 uur tot 6 uur per week.  

 

 KANTINECOMMISSIE  

 De kantine van de vereniging beheren en exploiteren en het scholen van 

barvrijwilligers.  

 Vaststellen van het assortiment, dat past bij het (allochtone) ledenbestand van de 

vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.  

 Zorg dragen dat de kantine in goede staat van onderhoud is en blijft.  

 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 de kantine.  

 

Tijdsinvestering: 10 uur per week. 

   

 KANTINEBEHEERDER  

 De kantine beheerder heeft de algemene verantwoordelijkheid over de kantine,  

degene houdt toezicht op alle gemaakte afspraken en of regels met betrekking tot 

de kantine. 

 Zorgt voor de juiste afwikkeling van de geldstroom. 

 Heeft goede communicatie met de secretaris (coördinator). 

 Houdt toezicht op het naleven van de openingstijden. 
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 Houdt toezicht op het naleven van de drank- en horecawet. 

 Houdt toezicht op de hygiëne binnen de kantine.  

 Kostenbesparing door het terugbrengen van derving, weggeeflijsten, breuk en 

verlies. 

 Initieert regelmatig een vergadering met vrijwilligers. 

 Legt verantwoording af aan het algemeen bestuur. 

 Is algemeen aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot de kantine. 

 Zorgt er voor dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de na te leven regels. 

 Zorgt er voor dat alle vrijwilligers iva gecertificeerd zijn. 

 

Het kantinebeheer, waarvoor de kantinebeheerder verantwoordelijk is, is opgesplitst in 3 

taken: 

 

 Algemeen beheer 

o minimaal 2 leidinggevenden in het bezit van een verklaring Sociale 

Hygiëne. 

o Leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar zijn en een verklaring van goed 

gedrag kunnen tonen  

o Alcoholhoudende dranken alleen verkopen op tijden die door het bestuur 

vastgesteld zijn  

o Barvrijwilligers die alcoholhoudende dranken verstrekken dienen een  

barinstructie te volgen  

o Op tijden dat alcohol wordt geschonken moet er een leidinggevende of 

geïnstrueerde  barmedewerker aanwezig te zijn.  

o Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine 

opgehangen worden  

o Barmedewerkers zijn verplicht de leeftijd van een koper te controleren  

 zwak alcoholisch (minder dan 15%) is minimaal 18 jaar  

 sterk alcoholisch (meer dan 15%) is minimaal 21 jaar  

o De leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol is:  

 Zwak alcoholische dranken (alcoholpercentage minder dan 15%) is 

minimaal 16 jr.  

 Sterk alcoholische dranken (alcoholpercentage hoger dan 15%) is 

minimaal 21 jr.  

o Kantine is bedoeld voor verenigingsactiviteiten en mag niet beschikbaar 

gesteld worden aan derden ( uitzondering indien de kantine door derden 

gebruikt wordt met hetzelfde doel als waarvoor hij bestemd is)  

 

 Planner 

o Zorgt te allen tijde dat er bar en keukenpersoneel aanwezig is  

o Legt verantwoordelijkheid af aan het dagelijks bestuur. 

 

 Inkoper 

o Zorgt voor de juiste inkopen 

o Regelt de financiële kant hiervan direct met de secretaris  

o Legt verantwoordelijkheid af aan het dagelijks bestuur.  

o Onderhoudt contacten met de tapwacht 

 

 KASCONTROLE COMMISSIE  

 De kascommissie onderzoekt de financiële jaarstukken, balans een winst en 

verliesrekening van de vereniging, het bestuur is verplicht de kascommissie alle 

informatie te verschaffen en op verzoek van de commissie de kas en alle waarden 

te tonen en inzage te verstrekken in alle boeken en bescheiden.  

 De kascommissie bestaat uit 2 personen met een financiële achtergrond. 
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 LEDENADMINISTRATIE  

 Bewaakt de ledenadministratie van de vereniging.  

 Geeft nieuwe of uitschrijving door aan de technische commissie.  

  

Tijdsinvestering: 6 uur per maand.   

  

 JUBILEUMCOMMISSIE (ADHOC)  

 Het organiseren van een verenigingsjubileum.  

 De jubileumcommissie is een ad hoc commissie die telkenmale gekozen en 

benoemd wordt door het bestuur.  

 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 algemeen bestuur.  

 

Tijdsinvestering: 6 uur per jaar.   

  

 SCOUTINGCOMMISSIE  

 Een duidelijk beeld creëren van de kwaliteiten van de eigen spelers, waardoor het 

indelen van de teams niet meer een momentopname is (selectiewedstrijd).  

 Het bekijken van spelers uit elftallen van de eigen vereniging, aan de hand van 

voortgangsformulieren.  

 Het indelen van teams voor het nieuwe seizoen in samenwerking met de 

technische commissie. 

 (Indien van toepassing) zorg dragen voor de samenstelling van een spelers-volg-

systeem.  

 

Tijdsinvestering: 6 uur per jaar.   

 

 SPORTBEGELEIDERS / TECHNISCH KADER  

De sportbegeleiders hebben ten doel om elk actief lid in de gelegenheid te stellen zich op 

zijn of haar eigen niveau te verbeteren. Hij/zij is in staat om een plezierige leeromgeving 

te creëren en heeft daarbij oog voor het individu.  

 

 JEUGDTRAINERS 

 De leeftijdscategorieën trainen minimaal 2 keer per week.  

 Geeft trainingen conform het technische voetbalhandboek 

 De jeugdtrainer selecteert in overleg met de technisch coördinator de spelers. 

 Stelt in samenspraak met de wedstrijdsecretaris het trainingsschema samen.  

 Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.  

 Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden.  

 Neemt deel aan het trainersoverleg.  

 Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden 

opleidingen. Dit in overleg met de technische commissie.  

 Legt verantwoording af aan de technisch jeugdcoördinator.  

 Is verantwoordelijk voor de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen.  

 

Tijdsinvestering: 10 uur per week.  

 

 JEUGDLEIDER / TEAMMANAGER  

 Contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbal 

technische aangelegenheden.  

 Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden 

welke betrekking hebben op zijn team.  

 Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken).  

 Planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding.  
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 Planning maken voor de corvee werkzaamheden.  

 Het schoonmaken en/of verzorgd achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- 

als thuiswedstrijden.  

 Verzorging en opruimen van de materialen bij training.  

 Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de 

tegenstander.  

 Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat 

de wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd.  

 Het correct invullen van de wedstrijdformulieren.  

 Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als assistent-

scheidsrechter / scheidsrechter te kunnen fungeren.  

 Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte van eigen 

begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en 

gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en 

eventueel maatregelen nemen. In overleg met de jeugdtrainer er op toezien dat 

de corvee werkzaamheden goed worden uitgevoerd in de kleedkamer en dat er 

geen vernielingen worden aangericht.  

 Periodiek formeel overleg met:  

- (Jeugd)bestuur;  

- Trainer;  

- Leeftijdscoördinator;  

- Andere jeugdleiders.  

 

Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed 

communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat 

er onder de spelers leeft.  

 

Tijdsinvestering: 5 uur per week.    

 

 JEUGDSCHEIDSRECHTER  

 Past de spelregels toe.  

 Geeft leiding aan de wedstrijd.  

 Ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de gestelde eisen.  

 Ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de gestelde eisen.  

 Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van 

belang zijn.  

 Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort 

overtreding van de regels.  

 Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast 

van buitenaf.  

 Onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd 

is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een 

geblesseerde speler mag eerst in het speelveld terugkeren, nadat het spel is 

hervat.  

 Laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn 

oordeel, slechts licht geblesseerd is.  

 Ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De 

speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de 

scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt.  

 Laat het spel doorgaan wanneer de partij waartegen een overtreding werd begaan 

hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het 

verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft.  

 Bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één 

overtreding begaat.  

 Neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een 

overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een 
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veldverwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel 

doen wanneer de bal vervolgens uit het spel is.  

 Treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen 

en kan, naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving 

verwijderen.  

 Handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen 

die hij zelf niet heeft waargenomen.  

 Ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen.  

 Ziet erop toe dat alle spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas en 

controleert zo nodig of de foto’s op de passen overeenkomen met de betreffende 

spelers.  

 Hervat de wedstrijd nadat deze is onderbroken.  

 Voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over 

elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder 

ander voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd.  

 Draagt zorg voor een verdere correcte invulling van het wedstrijdformulier.  

 

Tijdsinvestering: maximaal 3 uur per week.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


