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H1.  INLEIDING 

 

1.1 ACHTERGROND 

Dit Beleidsplan schrijven we voor onze leden (en hun ouders), onze supporters, onze sponsoren en 
onze overige relaties zoals KNVB, Gemeente(n), enz. 
Met dit Beleidsplan willen we als vereniging “kleur bekennen”; waar staat Trinitas voor, hoe 
beschouwt zij haar toekomst, wat wil ze bereiken, hoe is Trinitas georganiseerd en wat willen we als 
vereniging uitstralen? 
Daarmee is dit Beleidsplan géén ladenplan, maar een levend document in de dialogen met leden, 
supporters, sponsoren en relaties; is het tevens een naslagwerk wat geraadpleegd kan worden en 
een baken voor de toekomst en dit document staat daarmee open voor aanvulling en aanpassing. 
 
 

1.2 LEESWIJZER 

 Met de hoofdstukindeling van dit Beleidsplan volgen we veel verenigingen die ons voor gingen. 
Hoofdstuk 2: geeft het ontstaan van Trinitas in 2012 weer, evenals statistieken over de 
bevolkingsontwikkeling in de Gemeenten waarin we gevestigd zijn. Hoofdstuk3: beschrijft het 
bestaansrecht van vvTrinitas, ons  “richtpunt op de horizon”, de KERNWAARDEN waarvoor we staan 
evenals de spelregels die we onszelf opleggen. Hoofdstuk 4 beschrijft de toekomst van onze 
Jeugdopleiding en hoofdstuk 5 beschrijft die van de Senioren. Hoofdstuk 6 geeft richting aan de wijze 
waarop we omgaan met de wedstrijdtenues en overige voetbalkleding. Hoofdstuk 7 beschrijft de 
wijze waarop vvTrinitas als vereniging maar vooral als vrijwilligersorganisatie is georganiseerd; het 
bevat de taakstelling van het bestuur en de diverse commissies. Hoofdstuk 8 gaat over sponsoring en 
alle activiteiten naast het voetbal en we sluiten in hoofdstuk 9 af met het geven van inzicht in de 
financiën. 
 
Veel leesplezier! 
 
Het bestuur van vvTrinitas, 
Oktober 2018 
 
 

H2. GESCHIEDENIS   

 
De voetbalvereniging Trinitas is opgericht op 1 juli 2012. De vereniging is ontstaan uit een fusie 
tussen de voetbalverenigingen O.Z.C en Boijl. Door teruglopende ledenaantallen waren beide 
voetbalverenigingen naar de toekomst toe genoodzaakt om ingrijpende maatregelen te nemen. Door 
te fuseren is een nieuwe levensvatbare vereniging ontstaan. 
 
 

2.1 ONTSTAANSGESCHIEDENIS 

De historie van de nieuw opgerichte vereniging dient nog geschreven te worden. Vandaar een korte 
omschrijving van de voetbalverenigingen waar v.v. Trinitas uit is ontstaan. De voormalige 
voetbalvereniging Boijl stamt uit 1936 en heeft altijd in Boijl gevoetbald. Het vlaggenschip kwam 
jaren geleden voornamelijk uit op het laagste niveau. De laatste jaren is een stijgende lijn ingezet, na 
de 5de en de 4de klasse speelde vv Boijl het laatste seizoen zelfs in de 3de klasse.  
 
De voetbalvereniging O.Z.C. is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen ODIS (Elsloo) en s.v. Zorgvlied. 
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Het eerste elftal van v.v. O.Z.C. werkte haar wedstrijden voornamelijk af in de laagste klassen van het 
amateurvoetbal. Dit gebeurde vanaf 1993 op het voetbalveld in Zorgvlied. Nadat dit voetbalveld in 
2011 is opgeheven speelde v.v. O.Z.C. nog één seizoen op het sportpark Elzenhagen in Elsloo. Een 
keer wist de club promotie te bewerkstelligen naar de 5e klasse. Nadat de 6e klasse is opgeheven 
speelde de club de laatste twee seizoenen ook in de 5e klasse. Naast Elsloo en Zorgvlied speelden ook 
altijd leden uit het aan Elsloo aangrenzende dorp Langedijke bij v.v. O.Z.C. 
  
Het Latijnse woord Trinitas staat voor ‘drie-eenheid’ en verwijst op verschillende manieren naar de 
nieuw gevormde voetbalvereniging: 
  

• 3 voormalige clubs (S.V. Zorgvlied, ODIS en v.v. Boijl) 
• 3 gemeenten (Westerveld, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) 
• 3 dorpskernen (Zorgvlied, Elsloo en Boijl) 

  
De drie-eenheid komt terug in het logo van v.v. Trinitas. Deze bestaat namelijk uit de logo’s van de 
gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf (beide griffioenen). De tabaksplant in het logo verwijst 
naar de streekhistorie van Zorgvlied en Wateren. In de 19e verbouwde men hier namelijk tabak. De 
tabaksplant komt ook terug in het wapen van het dorp Zorgvlied.  
  
Voor v.v. Trinitas staat naast het voetbal ook het spelplezier centraal. De twee selectie-elftallen 
trachten een zo hoog mogelijk resultaat te halen in de competitie. Hier zijn de trainingen en het 
selectiebeleid op gericht. Net zo belangrijk is het jeugdvoetbal. De vereniging probeert de stap naar 
het voetbalveld zo laag mogelijk te houden en investeert daarnaast in de training en opleiding van de 
jeugdspelers. Verder is het lokale karakter van de club belangrijk. De voetbalvereniging wil bijdragen 
aan het verenigingsleven in de dorpen Boijl, Elsloo, Zorgvlied en Langedijke door een actieve 
betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners. vvTrinitas wil ook cultuurdrager zijn in de drie 
dorpskernen door de nadruk te leggen op saamhorigheid, gezelligheid en (een levenslang) 
voetbalplezier. 
 

2.2 DEMOGRAFIE EN BEVOLKING 

 
De dorpen 
Zorgvlied is een dorp gelegen in de gemeente Westerveld in de provincie Drenthe en ligt tegen de 
grens aan met de provincie Friesland. Het dorp en zijn nabije omgeving telt eind 2017 ruim 400 
inwoners. Boijl telt daarentegen eind 2017 bijna 900 inwoners. Het dorp ligt in de Zuidoost hoek van 
de gemeente Weststellingwerf. Elsloo is een dorp met bijna 600 inwoners en ligt in de gemeente 
Ooststellingswerf. Zowel het dorp Boijl als Elsloo liggen in de provincies Friesland. Alle dorpen 
grenzen aan elkaar en liggen in een landelijke omgeving omringd door uitgestrekte natuurgebieden, 
landbouwgronden en weilanden. Alle dorpen kennen een hoge mate van vrijwilligersdichtheid, er zijn 
relatief veel verenigingen die voor een heel groot deel leunen op welwillende vrijwilligers.  
 
De bewoners 
In het gehele ‘verzorgingsgebied’ van de voetbalvereniging Trinitas wonen bijna 2.000 mensen. In 
onderstaande tabel geven wij de leeftijdsopbouw weer in ons verzorgingsgebied. Wij verzorgen  
voetbalplezier voor alle leeftijden. Ons jongste lid is 7 jaar en ons oudste actief lid is 71 jaar.  
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Volgens het planbureau voor de leefomgeving (PBL) blijft de bevolking (zie onderstaande kaart) in 
ons verzorgingsgebied stabiel tot aan 2030. Met deze gegevens in het achterhoofd gaan wij er vanuit 
dat ons ledenaantal in het tijdsbestek van dit beleidsplan stabiel zal blijven.  

 

 

 
 
 

De leden 
Onderstaande tabel geeft de leeftijdsopbouw weer van onze leden.  v.v. Trinitas heeft bijna 200 
leden die met name zijn vertegenwoordigd in de leeftijdscategorieën 15 tot 45 jaar. Dit heeft 
voornamelijk te maken dat de jeugd pas mag starten op een leeftijd van 5 jaar met voetballen en op 
oudere leeftijd stopt.  13 procent van onze leden is ouder dan 45 jaar. Voor deze categorieën zijn 
nieuwe ontwikkelingen gaan om te blijven voetballen, zoals “7 tegen 7” en “walking-football”.  
 
Onze vereniging wil voor deze categorieën ook aantrekkelijk blijven en volgt dan ook met veel 
interesse hiervan de landelijke ontwikkelingen en in de regio. Initiatieven voor het opstarten van een 
regionale competitie voor de oudere voetballer zijn reeds genomen en de voortgang hiervan houden 
we in het vizier.   
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H3. BELEID 

 

3.1 MISSIE EN VISIE 

 

Vv Trinitas staat voor: 
 
Missie:   “Een leven lang voetbalplezier!” 
 
Visie: “Trinitas verdient en verwerft een duurzaam verblijf in de 3e Klasse 

Amateurs, bouwend op een uitdagende Jeugdopleiding” 
 
Daartoe: Hebben we een aansluitend trainingsprogramma vanaf jongste jeugd 
 Voetballen  we op gras en niet op kunststof 
 Betrekken we onze spelers enkel uit de eigen regio 
 Zijn we vertegenwoordigd in alle leeftijdsklassen 
 Werken we met professionele trainers vanaf oudste jeugd 
 Investeren we in verbeteren trainerskwaliteiten bij de jeugd 
 Houden we (ook talentvolle) jeugdleden zo lang mogelijk vast en betrokken 
 Zijn wij fier op onze vereniging, de tenues en de accommodatie 
 Zijn onze vrijwilligers onze belangrijkste verenigingsleden 
 
KERNWAARDEN: STRIJD    
 SAMEN 
 SPORTIVITEIT 
 
Onze manieren: Wij gaan respectvol om met medespelers, trainers, leiders, bestuur en 

overige vrijwilligers 
 Wij zien toe op het gedrag van onze supporters 
 Wij discrimineren niet (niet in taal, niet in handelen) 
 Wij ruimen onze eigen troep op, hier en op andere speellocaties 
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3.2  Omgangsnormen 
Als je kiest voor voetbal, dan kies je voor een teamsport. Tijdens de voetbalwedstrijden en trainingen 
zijn je teamgenoten altijd afhankelijk van wat jij doet en dat jij bent altijd afhankelijk van wat je 
teamgenoten doen. Daarom geldt het navolgende:  
 

1. Elk spelend lid wordt geacht aanwezig te zijn bij zowel de wedstrijden, als de trainingen.  
2. Het is niet altijd logisch om een verjaardagsfeestje, of willekeurig wat voor feestje, 

belangrijker te vinden dan een training of een wedstrijd. Ook kun je niet laten meespelen dat 
je wel eens geen zin hebt of dat je het weer niet goed genoeg vindt om te trainen of spelen. 
Kortom: Wedstrijden en trainingen gaan altijd door, ook onder slechte 
weersomstandigheden, tenzij anders aangegeven door trainer, leider, KNVB etc. Het 
betekent ook, dat je je best moet doen om zaken voor hobby’s, werk en andere 
tijdsbestedingen zo aan te passen zo dat je kan voldoen aan je voetbalverplichtingen.  

3. Ieder spelend lid behoort op tijd aanwezig te zijn bij zowel de trainingen, wedstrijden als wel 
op de momenten waarop is afgesproken om te vertrekken of te verzamelen voor het spelen 
van wedstrijden elders.  

4. Afzeggen kan alleen vroegtijdig bij je leider of trainer. 
5. Bij afgelasting van wedstrijden of trainingen, zul je door je leider en of trainer hierover 

ingelicht worden.  
6. Ieder spelend lid dient zich correct en sportief te gedragen tegenover medespelers, 

tegenstanders, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, leiders, trainers, ouders en het 
publiek.  

7. Van trainers, leiders en ouders wordt verwacht, dat zij het goede voorbeeld geven.  
8. Ieder spelend lid heeft zowel recht op het spelen van beker- en competitie wedstrijden, als 

wel op het spelen van door de club georganiseerde oefenwedstrijden.     
9. Elk (jeugd)lid heeft het recht tot toegang op trainingen en op een goede begeleiding tijdens 

de wedstrijden. Iedere speler heeft het recht zich te ontwikkelen tot voetballer en/of aan 
voetbal verwante taken, zoals (jeugd)trainer, (jeugd)leider, scheidsrechter en het mee 
helpen organiseren van clubactiviteiten.  

10. Voetballen in een ander team, dan waarin je bent ingedeeld, kan enkel en alleen met 
toestemming van je trainer, leider en ouder (als je jonger dan 16 bent).  

11. Gedraag je in de kleedkamer. Gedraag je zowel voor als na de wedstrijd en voor en na de 
training. Noch een leider nog een trainer zal altijd in de buurt van zijn team kunnen zijn om 
een oogje in het zeil te houden. Voel je dus ook verantwoordelijk voor je eigen doen en 

Sportiviteit

Sam
enSt

ri
jd
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laten. Bij de allerjongsten onder ons zullen de leider of de trainer ook de ouders wel eens 
kunnen vragen om de boel in de gaten te houden. Heb daar begrip en respect voor!  

12. Maak netjes en ordentelijk gebruik van de accommodatie en van de materialen, die door de 
club beschikbaar worden gesteld om mee te voetballen.  

13. Laat de kleedkamer altijd zo schoon en netjes mogelijk achter. Ruim je (eigen) rommel op.  
14. Ouders worden geacht zich te houden aan afspraken, die betrekking hebben op het vervoer 

van de kinderen bij uitwedstrijden, het wassen van de tenues en het uitvoeren van andere 
taken als kantinedienst waarvoor zij door het bestuur of de begeleiding van het team van 
hun kind zijn gevraagd.  

 
Omgangsnormen tijdens de training(en)  
 

• Er is een respectvolle omgang met elkaar;  
• Iedereen accepteert kritiek van elkaar en gaat hier respectvol mee om;  
• Er wordt op een gewenste wijze omgegaan met de materialen van de club;  
• Het dragen van gepaste kleding is gewenst tijdens de training(en);  
• Het dragen van sieraden tijdens de training(en) wordt ten strengste afgeraden;  
• Persoonlijke bezittingen als mobiele telefoon worden of thuisgelaten of afgegeven bij 

trainer/leider;  
• Tijdens de training wordt er gelet op het taalgebruik van en tegen anderen;  
• Het (elkaar)corrigeren van ongewenst gedrag en of taalgebruik wordt gestimuleerd;  
• Er wordt voorafgaand, tijdens en na de training geholpen bij het 

pakken/klaarzetten/opruimen van de materialen;  
• Een ieder die betrokken is bij de training, zorgt ervoor dat hij of zij tijdig aanwezig is;  
• Er wordt op tijd afgemeld bij de trainer/leider;  
• Tijdens de uitleg van de trainer, ligt de bal stil;  
• Tijdens de uitleg van de trainer wordt er niet door de trainer heen gesproken;  
• Tijdens de uitleg van de trainer heeft iedereen aandacht voor de trainer (aankijken).  

 
 
 
 

3.3 GEDRAGSCODE – HOE SPREKEN WE ELKAAR AAN BIJ DE CLUB 

 
De Basiswaarden  
Trinitas heeft 5 basiswaarden die het fundament vormen waarop de vereniging is gebouwd en die de 
richting bepalen voor ons dagelijks functioneren bij de club. Die basiswaarden zijn:  
Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Fair play 
Deze basiswaarden worden verder uitgediept en punt voor punt toegelicht.  
 
Voor wie geldt de gedragscode?  
De gedragscode geldt voor iedereen bij Trinitas. Voor de bestuursleden, de spelers (junior en senior), 
de trainers, leiders, de ouders en verzorgers, toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij 
Trinitas betrokken is; Iedereen die ook maar enige band met Trinitas heeft, houdt zich aan de regels! 
 
 
Plezier  

• Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport;  
• Wij zijn trots op wat we hebben en willen dat graag behouden;  
• Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;  
• Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit.  
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Respect  

• Wij pesten niemand;  
• Wij vloeken niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);  
• Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;  
• Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!;  
• Wij respecteren de regels in de kantine wat betreft alcoholgebruik en het verbod op roken;  
• Het gebruiken van drugs wordt bij Trinitas nooit getolereerd;  
• Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken;  
• Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goed gastheer;  
• Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;  
• Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;  
• Wij hebben respect voor de staat van ons complex en gooien afval in de afvalbakken;  
• Wij hebben respect voor de barvrijwilligers en ruimen zelf onze tafels leeg;  
• Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.  

 
 
Eerlijkheid  

• Wij geven onze fouten toe (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter);  
• Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst;  
• Wij, leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk;  
• Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;  
• Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;  
• Wij leven de regels van de KNVB na en sjoemelen niet;  
• Trainers, leiders en jeugdcoördinator delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken 

niemand voor.  
 
Betrokkenheid  

• Leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goed gastheer op;  
• Trainers en jeugdcoördinator zijn zeer regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;  
• Teams steunen andere teams in (spelers)nood indien dit gevraagd wordt en het tot de legale 

mogelijkheden behoord;  
• Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten bij de jeugd;  
• Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. Afmelden kan alleen bij leiders en/of 

trainers;  
• Bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en helpen zoeken naar een passende 

oplossing;  
• Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de 

jeugd;  
• Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken 

(bijv. bardiensten, activiteiten, commissies, etc.);  
 
Fair play 

• Bij Trinitas spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen 
indien we regels overtreden;  

• Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;  
• Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;  
• Bij winst bedanken- en bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;  
• Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;  
• Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;  
• Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;  
• Trainers en leiders coachen op een positieve manier.  
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H4.  JEUGDBELEID NU EN IN 2025  

 
De jeugd heeft de toekomst en daarom bepaalt een gedegen jeugdbeleid voor een belangrijk deel de 
toekomst van de vereniging. Binnen Trinitas, maar ook al bij de oorspronkelijke verenigingen en in 
het samenwerkingsverband BOZO is er veel aandacht besteed aan de jeugd en zijn er diverse 
initiatieven genomen tot een meer gedegen jeugdopleiding o.a. door de aanstelling van een 
jeugdcoördinator en bestuursleden met de portefeuille jeugd. Dat werpt zijn vruchten af maar voor 
het voortbestaan van de club zullen we nog verder moeten investeren en “professionaliseren”. Een 
breed gedragen en goed functionerend Jeugdcommissie (of noem het vanouds Jeugdbestuur) is 
daarin essentieel. 
 
 

4.1 HUIDIG BELEID  

 
JEUGDBELEID  
Het jeugdbeleid van V.V.Trinitas heeft een aantal belangrijke speerpunten waar de wijze van 
beleidsvoering, vorm van omgang met jeugdspelers en bijvoorbeeld de basis van training geven 
op is gebaseerd; 
 
SPEERPUNTEN 
• Van Passie naar Plezier naar Prestatie. We zijn een kleine vereniging die het vooral moet hebben 
van leden uit eigen dorpen, wij spelen geen selectievoetbal. 
• Iedereen moet kunnen voetballen op zijn of haar niveau. 
• We zijn afhankelijk van vrijwilligers in het aanbieden van training. 
• De jeugd is de toekomst, er mag/moet vanuit senioren elftallen bijgedragen worden in het tot 
stand brengen van een ‘opvolging’. Dit kan door bijdragen als leider/scheidsrechter/trainer. 
• Ondersteuning van (onervaren) trainers vanuit jeugd coördinator/VTON. 
 
Binnen het beleid heeft de vereniging een aantal doelen na te streven, hier probeert men club 
breed naar te handelen. Ondersteuning vanuit commissies en bestuur is hiervoor noodzakelijk. 
 
DOELEN 
1. Een jeugdspeler dient voor zijn of haar ontwikkeling zo lang mogelijk ‘binnen de jeugd’ 
gehouden te worden, een doorstroming naar een seniorenelftal dient noodzakelijk óf beter 
voor de ontwikkeling van de speler te zijn, om als uitzondering te gelden. 
2. Trinitas probeert gedurende de komende jaren in alle leeftijden een team uit te brengen in de 
competitie. Hiermee spreken we over een JO9, JO11, JO13, JO15, JO17 en JO19. 
3. Spelers van v.v.Trinitas worden zoveel mogelijk binnen eigen mogelijkheden uitgedaagd om 
zich op sportief gebied te ontwikkelen. Ook talentvolle spelers blijven zo lang mogelijk betrokken bij 
de vereniging en met een gerust hart losgelaten als zij de club definitief ontgroeien. 
4. Het streven is om vanaf de JO13 gediplomeerde of trainers met pedagogische/ 
trainerservaring voor de groep te hebben staan. 
 
 

4.2 JEUGDBELEID IN 2025  
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H5. SENIORENBELEID NU EN IN 2025 

 

5.1 HUIDIG BELEID  

 
 
Visie ten aanzien van het voetbaltechnisch beleid  
Uitgangspunt is om de selectiespelers in staat te stellen zo optimaal mogelijk te laten presteren, 
binnen de mogelijkheden van de vereniging. Het eerste selectieteam bepaalt in hoge mate de  
uitstraling van de vereniging. Het tweede selectieteam heeft naast de eigen prestatie, ook een 
belangrijke rol in de opvang van en ondersteuning aan de doorstromende jeugdspelers (de zg. 
kweekvijver). De voetbalvereniging biedt de jeugdspelers binnen de v.v. Trinitas voldoende 
mogelijkheden om een succesvolle doorstroming naar de seniorenselectie mogelijk te maken.  
 
Visie voetbaltechnisch beleidsplan  
v.v. Trinitas wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall visie” breed gedragen wordt.  
Deze visie bestaat uit:  
• Herkenbaar en aanvallend initiatiefrijk spel, met veel passie en inzet gespeeld; we leveren samen 

strijd, maar zijn altijd sportief.  
• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair; 

• Een jeugdafdeling met deelname in alle leeftijdscategorieën; een jeugdopleiding die een natuurlijke 
overstap naar de seniorselectie mogelijk maakt; een 2e elftal als kweekvijver voor het 
aanstormende talent vanuit de jeugd; 

• We “halen” onze spelers het liefst uit de “eigen dorpen”, maar niet verder dan uit  de eigen regio; 
er worden géén spelers “gekocht” en we zijn niet “agressief”  in benaderen spelers bij andere 
verenigingen;  

• Het feit dat we 3e klasse zijn, aantrekkelijk voetbal spelen, een goede en gezellige vereniging 
vormen, met goed beleid en goede uitvoering moet voldoende uitnodigend zijn voor iedereen om 
hier te willen spelen; 

• Clubbelang gaat in beginsel voor teambelang; teambelang gaat voor individueel belang; 

• We zijn een afspiegeling van de maatschappij dus we streven naar een grotere vertegenwoordiging 
van meiden/vrouwen en ouderen binnen de vereniging; 

• De indeling van de selectie van het 1e en 2e elftal Heren wordt bepaald door de (hoofd)trainer 
waarbij de indeling van het 3e en 4e elftal grotendeels aan de voorkeur van de speler is. 

 
 
Missie  
De missie van v.v. Trinitas is een leven lang voetbalplezier bieden aan onze leden en aan een ieder 
die ons een warm hart toedraagt. Doelstelling is dat men van jong tot oud bij onze vereniging wil 
voetballen. Doordat er sprake is in een splitsing in de hoofdgroepen prestatie en recreatief 
voetballen, zijn ook de doelstellingen op deze manier benaderd.  
Het hoofddoel van onze vereniging is “voetballen en trainen”. De voetbalsport is de hoofdactiviteit 
van onze vereniging. Hierbij kennen wij twee hoofdgroepen, nl;  
A. Prestatiegericht voetbal  
Voor selectie-elftallen staat prestatie op korte/lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt 
gespeeld door het 1e en 2e elftal.  
B. Recreatiegericht voetbal.  
Voor niet-selectie elftallen. Plezier in het voetbalspel staat centraal. Recreatie voetbal wordt 
gespeeld door alle overige seniorenelftallen.  
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Doelstellingen prestatiegericht voetbal  
1e elftal  
De doelstelling van het 1e elftal van de vereniging in basis is om minimaal te voetballen in de 3e 
klasse van de KNVB. Promotie naar een hogere klasse blijft een streven, maar staat of valt met de 
kwaliteit van de spelersgroep en de financiële weerbaarheid van onze vereniging.  
2e elftal  
De doelstelling van het 2e elftal is om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de klasse waar het 1e elftal 
in speelt. Op deze wijze hopen wij dat de jeugd sneller kan wennen aan het niveau en de speelwijze 
van het 1e elftal, waardoor de stabiliteit van het 1e elftal gewaarborgd kan worden. Dit staat of valt 
met de betrokkenheid en de samenstelling van het 2e elftal en de toestroom van talenten vanuit de 
eigen jeugd en het vermogen om deze via betrokkenheid aan de vereniging te binden.  
 
Een directe link met de JO19 verdient ook de nodige aandacht voor wat betreft de opvang en 
ontwikkeling van jeugdspelers. Doorstroom moet een natuurlijke zaak zijn. Bij het streven naar een 
zo hoog mogelijk niveau mag echter de sfeer en saamhorigheid van onze vereniging nooit uit het oog 
verloren worden. Ieder lid moet zich los van het niveau, thuis voelen bij onze vereniging.  
 
Doelstellingen recreatievoetbal  
Niet-selectie elftallen  
Geen specifieke doelstelling maar niveau passend bij de capaciteiten van het betreffende elftal. Dit 
staat of valt met de kwaliteit van de spelersgroepen en kan dus per seizoen verschillen.  
Dit kan geschieden in 1 of meerdere elftallen (3e en het 4e). Het plezier in de voetbalsport staat 
centraal. Teams zullen op niveau worden ingedeeld in diverse klassen. Elke speler moet op zijn 
niveau het voetbalspel kunnen beoefenen binnen v.v. Trinitas, waarbij continu plezier in het 
voetballen en het zich prettig voelen bij onze vereniging voorop staat. Elk lid wordt geacht minimaal 
1x te trainen op de beschikbare trainingsavonden in de week. Voorwaarde is dat er van vaste en 
brede teams (minimaal 16-20 spelers) sprake is. De leider(s) mogen spelend lid zijn. De grensrechter 
mag uit de wisselspelers gekozen worden.  
 
 
 

5.2 SENIORENBELEID IN 2025 

 
Onze missie is “een leven lang voetbalplezier”. Daarom zullen we als vereniging moeten zorgen voor 
levensloopbestendig voetbal.  
 
Wij zien binnen de Nederlandse samenleving een duidelijke ontwikkeling om de oudere medemens 
blijvend aan het sporten te krijgen en te houden. Gerelateerd aan het voetbal zijn “7 tegen 7” en 
“walking football” hier voorbeelden van. Onze vereniging zal deze ontwikkeling en de 
behoefteontwikkeling bij de leden  blijven volgen en wanneer het bestuur hier mogelijkheden toe 
ziet zal aan deze wijze van voetballen worden deel genomen. Verder zien wij in de basis van het 
huidige seniorenbeleid (recentelijk geformuleerd), zoals beschreven in de voorgaande paragraaf , 
geen fundamentele veranderingen naar het jaar 2025.  
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H6.  KLEDINGBELEID 

 
Elke speler speelt in kleding van de club. Deze kleding wordt bekostigd uit contributiegeld en 
sponsoropbrengsten. Het kledingfonds is ervoor om kapotte kleding tussentijds te vervangen of te 
herstellen. Daarnaast moet het kledingfonds voldoende geldmiddelen beheren om alle teams om de 
5-6 jaar naar behoefte van nieuwe tenues te voorzien. 
 

6.1 GEDRAGSREGELS 

 
- Ga zuinig om me de kleding die de club je verschaft, wellicht ben je niet de enige die deze ooit zal 
moeten dragen. 
- Elke speler draagt zorg voor het in goede staat houden van het tenue en het trainingspak; 
- Het dragen van scheenbeschermers is verplicht;  
- Draag tijdens de training kleding die past bij de trainingsinzet; 
- Draag tijdens de reis naar en terug van een wedstrijd je trainingspak en presentatieshirt. 
- Kleding wordt centraal c.q. per team gewassen door wasserij of vrijwilliger. 
 
 

H7.  COMMISSIES 

 
Takenpakketten commissies  
De hoofdgedachte is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen 
uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies. Het voordeel hiervan is dat de 
continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd. Commissies zorgen voor een spreiding van 
werkzaamheden. Waardoor de vereniging minder afhankelijk wordt van een beperkte groep 
personen/vrijwilligers en daardoor minder kwetsbaar.  
 
Algemeen  
Een commissie wordt door het bestuur benoemd en krijgt de verantwoordelijkheid over een 
beleidsgebied toegewezen. Elke commissie krijgt een bestuurslid als  contactpersoon naar het 
bestuur; per commissie wordt bepaald of dit bestuurslid ook actief deelneemt aan de 
commissiebesprekingen. Commissies krijgen alleen budgetten indien daarvoor een door het bestuur 
en ledenvergadering goedgekeurde begroting aan ten grondslag ligt. Het bestuur kan ook commissies 
instellen met een tijdelijk doel , b.v. bouwcommissie of jubileumcommissie.  
 
Werkwijze  
Commissies geven invulling aan de uitvoering van beleid of geven desgevraagd advies. Het is vooral 
veel (samen) DOEN en niet te veel mijmeren over het beleid. Maar je ontkomt niet altijd aan 
vergaderingen of besprekingen. Van alle bijeengeroepen vergaderingen/besprekingen van een 
commissie worden bondige verslagen gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar de secretaris van 
het bestuur gestuurd. Deze zorgt voor de verspreiding naar de overige bestuursleden.  
 
Uitgebrachte adviezen (gevraagd en ongevraagd) worden op schrift gesteld en verstuurd naar de 
secretaris. Een vertegenwoordiger van de commissie brengt op afgesproken tijden verslag uit over de 
gang van zaken aan het betreffende bestuurslid, verantwoordelijk als contactpersoon voor de 
betreffende commissie. Betreffend bestuurslid zorgt voor benodigde inbreng vanuit de commissie in 
de algemene bestuursvergadering. Bij het niet functioneren van één der leden, van een commissie, 
kan het bestuur elk moment ingrijpen en de betreffende persoon uit zijn functie zetten. 
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7.0 ACCOMMODATIE 

 
Onder de accommodatie wordt verstaan het totale sportcomplex, zijnde de kleedkamers, de kantine 
(Boijl), de velden en bijbehorend (on)roerend goed. Het in goede conditie houden van de 
accommodatie d.m.v. nieuwbouw/renovatie, periodiek onderhoud, groenbeheer, schoonmaak en 
het repareren van schades wordt uitgevoerd door Stichting Sportcentrum Boijl en stichting 
Sportvelden Elsloo. 
 
De accommodatiekosten worden via een “vergoeding voor het gebruik” (BTW belast) en een 
huurprijs voor de sportkantine (niet BTW belast) door beide stichtingen in rekening gebracht bij de 
vereniging Trinitas. Begin 2018 heeft Stichting Sportcentrum Boijl en vvTrinitas hierover langjarige 
afspraken gemaakt. 
 
Hoewel er binnen vvTrinitas dus geen aanleiding is om een commissie Accommodatiezaken te 
vormen, is een belangenbehartiger vanuit vvTrinitas die met enige regelmaat de besprekingen van 
Stichting Sportcentrum bijwoont wenselijk. 
 

7.1 JEUGDCOMMISSIE  (JC) OF  BESTUUR JEUGDAFDELING 

 
Een jeugdafdeling met een jeugdbeleidsplan dat goed functioneert heeft pas na enkele jaren 
duidelijk zichtbare opbrengsten. Hiervoor is continuïteit van het grootste belang. Om de continuïteit 
en de uitvoering van het (technisch) beleid zoals vastgelegd in het jeugdbeleidsplan te waarborgen, 
zal de v.v. Trinitas aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.  
 
Achtergrond en doelstelling jeugdafdeling  
Het bestuur van de v.v. Trinitas is integraal verantwoordelijk en draagt zorg voor de uitvoering van 
het Jeugdbeleid. Binnen het bestuur worden de belangen van de jeugd momenteel behartigd door 
één bestuurslid die in regelmatig contact is met de jeugdcoördinator en leiders van de jeugd. 
We willen de belangen van de jeugd binnen de vereniging  beter verankeren en kiezen voor een 
gemandateerde Jeugdcommissie of noem het bestuur van de jeugdafdeling. 
 
Werkwijze jeugdafdeling   
De jeugdafdeling kent een, door hen opgesteld, beleidsplan waarin de ambities, beleidsmatige en 
voetbaltechnische aspecten van de jeugdafdeling zijn beschreven.  
 
Communicatie binnen de jeugdafdeling  
De jeugdafdeling maakt onderdeel uit van het bestuur van de v.v. Trinitas. De jeugdafdeling heeft 
regelmatig formeel en informeel overleg met de leiders van de jeugdelftallen. Hetgeen in deze 
overleggen wordt besproken en het mandaat te boven gaat wordt voorgelegd aan het bestuur. Wat 
besproken is en de eventuele besluiten worden vastgelegd in de notulen van de bestuursvergadering 
en teruggekoppeld door de vertegenwoordiger(s) van de jeugdafdeling in het bestuur en aan de 
leiders en wanneer nodig de ouders.  
 
Taakomschrijving jeugdafdeling  
Is verantwoordelijk voor het organisatorische jeugdbeleid;  
Houdt toezicht op de uitvoering van het jeugdbeleidsplan;  
Vertegenwoordigt in jeugdzaken de vereniging bij de KNVB;  
Agenderen en notuleren vergaderingen jeugdbestuur;  
Verricht de voorkomende administratieve taken t.b.v. de jeugdafdeling;  
Onderhouden contacten met ouders en jeugdleiders over organisatorische zaken;  
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(mede-) organiseren en begeleiden van jeugdtoernooien en evenementen voor de jeugd;  
Werven van de benodigde leiders voor de elftallen;  
Organiseren van informatieve bijeenkomsten van leiders en/of ouders per leeftijdscategorie.  
 
Technische verantwoordelijkheid  
De technische organisatie voor jeugdteams is in handen van de Technische Commissie (TC). Zij 
werven en begeleiden de trainers van de teams. Eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het 
jeugdbeleid is in handen van het bestuur.  
 
Samenstelling: twee bestuursleden participeren in de Jeugdafdeling. Uit de leiders, trainers en 
ouders van de jeugdafdeling worden tenminste drie en maximaal 5 jeugdbestuursleden geworven 
waarvan de helft of meer vrouwen. Tevens maakt de jeugdcoördinator onderdeel uit van het 
bestuursoverleg van de jeugdafdeling. 
 
Werkwijze: overleg minimaal 6x per jaar en vaker voor zover nodig 
 

7.2 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 

 
Achtergrond en doelstelling  
De TC draagt zorg voor de beleidsmatige en operationele zaken binnen de seniorenafdeling van v.v. 
Trinitas; hieronder valt bijvoorbeeld advies benoemen trainer, beleid t.a.v. trainingen, de indeling 
van het 1e en 2e elftal voor de eerstvolgende speelronde (in overleg met de trainers en/of leiders) en 
de periodieke afstemming met de jeugdafdeling.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  
Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bestuur van de v.v. Trinitas over het beleid en de 
uitvoering hiervan m.b.t. voetbaltechnische zaken voor het 1e en het 2e elftal (prestatie elftallen).  
Uitvoering geven aan het voetbaltechnisch beleid m.b.t. de prestatie elftallen:  

• maken van voorstellen voor aanstelling trainers en leiders;  

• overleg met trainers en leiders;  

• uitvoering van overige hier niet genoemde activiteiten beleidsplan.  

• het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur inzake de seniorenelftallen en het te 
voeren technische beleid.  

• samenstellen van de technische en organisatorische staf van het 1e en 2e elftal.  

• het periodiek plegen van afstemmingsoverleg met de jeugdafdeling.  

• het “coachen” van de jeugdtrainers zodat aan het einde van de jeugdopleiding een stap naar 
de senioren een logische is in de ontwikkeling van de speler; 

• het vroegtijdig signaleren van talentvolle jeugd en hen de juiste omgeving bieden voor een 
succesvolle ontwikkeling; 

 
Samenstelling  
De leden van de technische commissie bestaan uit personen in de hiervoor genoemde functies. 
Overleg van deze commissie kunnen, afhankelijk van type overleg, worden aangevuld met, trainers  
en leiders van het 1e en 2e elftal. De leden dienen te beschikken over het vermogen om op 
georganiseerde en gestructureerde wijze het geformuleerde beleid ten uitvoer te brengen. Het is 
wenselijk dat leden een aantal jaren deel hebben uitgemaakt van een op acceptabel niveau gespeeld 
hebbend seniorenelftal, bij voorkeur van v.v. Trinitas.  
 
Huidige samenstelling: Hoofdtrainer als voorzitter, twee deelnemende bestuursleden en tenminste 2 
en maximaal 4 leden met voetbaltechnische ervaring en deskundigheid 
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Werkwijze  
Overleg minimaal 4x per jaar en incidenteel op verzoek. Van alle overleg van de TC worden verslagen 
gemaakt. Hiervan wordt een afschrift naar het bestuur gestuurd. Uitgebrachte adviezen worden 
schriftelijk vastgelegd 
  
 

7.3 COMMISSIE SPONSORZAKEN (SC) 

 
Achtergrond en doelstelling 
De commissie sponsorzaken draagt zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren van 
de sponsoruitingen en voert een actief sponsorbeleid met als doelstelling het behoud van het huidige 
sponsorbestand (voornamelijk bordsponsors)en het verder uitbouwen van het sponsorbestand en 
het maximaliseren van de sponsoropbrengsten. 
 
Taken en verantwoordelijkheden  
Draagt zorg voor een juiste registratie van de sponsorcontracten. Archiveert een kopie van de 
sponsorcontracten;  

Legt contacten met potentiële sponsors, onderhoudt sponsornetwerk;  

Sluiten van contracten met nieuwe sponsoren;  

Het tijdig verlengen van bestaande sponsorcontracten;  

Sponsorcontracten worden getekend door de voorzitter of penningmeester ;  

Verzorgt de communicatie naar sponsors;  

Draagt, in overleg met de penningmeester, zorg voor de aanschaf van reclame-uitingen zoals 
reclameborden etc.;  

Draagt zorg voor plaatsing van reclameborden etc.;  

Draagt, in samenwerking met de webredactie, zorg voor plaatsing van sponsoruitingen op de 
website.  
 
Samenstelling: contactpersoon namens bestuur is voorzitter 
Tenminste 3 en maximaal 7 leden, liefst uit verschillende elftallen. 
Huidige samenstelling: 6 leden plus nog een uitnodiging, dus voorzien 
 
Werkwijze: maandelijks kort bijeenkomen, taken verdelen, werkafspraken maken 
 
 
 

7.4 MATERIAALCOMMISSIE (MC) 

 
Achtergrond en doelstelling 
Gezien de omvang van de totale vereniging is het van groot belang een goed overzicht te hebben 
over de materialen die we als vereniging bezitten. Het gaat hierbij om het beheer, het inventariseren 
en desgewenst aanschaffen van zaken als ballen, tenues, trainingspakken en al het andere wat nodig 
is om zo optimaal te kunnen presteren. Ook de inkoop en uitgifte van kleding en materialen wordt 
door de materiaalcommissie gecoördineerd.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  
Is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het kleding- en materialenbeleid;  

Zorg dragen voor de kwaliteit en het onderhoud van het voetbalmateriaal;  
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Verantwoordelijk voor de verwerving (bestellen) inname en controle op beschadiging en tekorten 
van veldmateriaal (ballen, hoekvlaggen, netten, trainingsdoelen, als ook verenigingskleding voor 
spelers, trainers, leiders en vrijwilligers);  

Voorraadbeheer voetbalmaterialen- en kleding;  

Onderhoud kleding en materialen;  

Opstellen vervangingsplan materialen + kleding;  

Inkoop en bestellen materialen;  

Opstellen beleid m.b.t. kleding en materialen voor de verschillende teams;  

Bewaken uniformiteit kleding en materialen in relatie tot de clubkleuren etc.;  

Opstellen en bewaken budget per seizoen.  
 
Samenstelling:  
Contactpersoon namens bestuur is Lammert Gorter 
Minimaal drie leden waarvan tenminste 1 vrouw 
 
Werkwijze: 
 
 

7.5 KANTINECOMMISSIE (KC) 

 
Achtergrond en doelstelling 
T.b.v. het managen van alle horeca-aangelegenheden is binnen v.v.Trinitas een kantinecommissie 
ingesteld. De kantinecommissie coördineert het gehele kantinegebeuren. Deze commissie draagt 
zorg voor het bijhouden van de voorraad, de inkoop, de opslag, het inroosteren van bardiensten, de 
verkoop, het signaleren van mogelijke uitbreiding van het assortiment. De inkoop gebeurt altijd in 
nauw overleg met of door de secretaris.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  
• Het uitvoeren van beleid t.b.v. de korte en lange termijn en het adviseren van het bestuur inzake 
horeca-aangelegenheden (adviseren aan het bestuur over contracten leveranciers, assortiment, 
openingstijden, enz);  

• Het werven en aansturen van vrijwilligers en zorg dragen voor een roulatieschema en planning;  

• Het voeren of laten voeren van een transparante boekhouding met een helder beeld van inkoop, 
verkoop en voorraadadministratie in nauw overleg met de penningmeester;  

• Het vaststellen van het assortiment;  

• Stelt i.o.m. bestuur beleid op en administratie mbt voorraad en uitgifte “gratis” consumpties en 
etenswaren (onbetaalde omzet);  

• Prijsbeleid (verhouding inkoopprijs - verkoopprijs) i.o.m. de penningmeester;  

• Inkopen van de benodigde drank en etenswaren (voorraadmanagement) binnen door het bestuur 
aangegeven kaders altijd in nauw overleg met of door de penningmeester;  

• Bewaakt leveringen en accordeert de leveringsbonnen en facturen;  

• Organiseren, coördineren van de kantinediensten (zorgt voor de keuken- en barbezetting tijdens 
openingstijden);  

• Het instrueren van barvrijwilligers (het maken van een barhandleiding) en zorg dragen voor 
opleiding/instructie kantinediensten betreffende veiligheid en kantine reglement;  

• Wekelijkse (laten) schoonmaken van gehele kantine inclusief keuken, en toezicht uitvoeren op 
schoonmaak e.d. (grote schoonmaak keuken, hygiëne toezicht/lijsten);  
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• Het inrichten van de kantine en beheren, in stand houden van inventaris. Zo nodig vernieuwen van 
de inventaris i.o.m. bestuur;  

• [optioneel: Financiële administratie en het beheren van de kassa incl. het storten van opbrengst op 
de kantinerekening in samenwerking met de penningmeester];  

• Sleutelbeheer van de kantine;  

• Het toezien op de naleving van de kantineregels en bewaken van regels en normen zoals door het 
bestuur, KNVB en Gemeente e.d. gesteld;  

• GEWENST: Het in bezit hebben van het diploma sociale hygiëne (of kan op kosten vvTrinitas 
behaald worden) 

• Het toezien op de naleving van de regels in het kader van HACCP (hygiënecode).  
 
Samenstelling: contactpersoon namens bestuur is Ruud van der Braak 
Tenminste 2 en maximaal 5 leden, waarvan de helft of meer bestaat uit vrouwen 
 
Werkwijze: 
 
 
 

7.6 KASCOMMISSIE 

 
Algemeen  
De kascommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 2 leden, niet 
zijnde bestuursleden. De leden worden benoemd voor drie jaar en zijn slechts eenmaal 
herbenoembaar, e.a. conform statuten van de vereniging.  
 
Taken en verantwoordelijkheden  
De kascommissie controleert de jaarrekening van de club;  

De kascommissie overlegt een schriftelijk verslag aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering, 
het bestuur, al dan niet decharge, te verlenen voor het gedurende het boekjaar gevoerde financiële 
beleid.  
 
Voor de jaarrekening 2017-2018 is de kascommissie benoemd. 
 

7.7 ACTIVITEITENCCOMMISSIE (AC) 

 
Achtergrond en doelstelling. 
De activiteitencommissie organiseert alle activiteiten buiten de competities, de trainingen en de 
Ledenvergadering. Zij zorgt voor het “sociale cement” binnen de vereniging d.m.v. een recreatieve 
component in de te organiseren activiteiten. 
 
Taken en verantwoordelijkheden. 

• Het maken van een jaarplan met (sociale) activiteiten 

• Het organiseren van (jeugd, senior c.q. verenigings)toernooien 

• Het organiseren van verenigingsbrede activiteiten aan het begin en einde van het seizoen (bv 
mixtoernooi) 

• Het organiseren van de nieuwjaarsreceptie  

• Het ontwikkelen en organiseren van nieuwe activiteiten die de sociale samenhang binnen de 
vereniging versterken (bv familiedag) 

• Het ondersteunen van bestaande activiteiten (zoals oliebollenverkoop) en het ontwikkelen 
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van nieuwe activiteiten (zoals verloting, bingo,…..markt) die een financiële bijdrage aan de 
clubkas opleveren 

• Het organiseren van sfeeracties bij de supporters 

• Enz, spreek je creativiteit aan 😊 
 
Samenstelling: contactpersoon namens het bestuur is Mark Kop. 
Vanuit de verschillend elftallen en vrijwilligers, tenminste 4 en max 7 leden voor deze commissie, 
waarvan de helft vrouwen. 
 
Werkwijze: 
 

7.8 COMMUNICATIE & PR, WEBSITE, SOCIAL MEDIA (CC) 

 
Achtergrond en doelstelling: 
De communicatiecommissie behartigt de interne en externe communicatie van de vereniging en 
bepaalt het “beeld naar buiten” van de vereniging door het verzorgen van een informatieve en 
aantrekkelijke website, beheer Facebook, Twitter en Instagram. 
 
 
 

7.9 KLUSCOMMISSIE  

 
Achtergrond en doelstelling 
Als huurder/gebruiker van de sportaccommodatie is Trinitas zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van klein gebruikersonderhoud en kleine inrichtings klussen. Gootsteen ontstoppen, 
binnenverlichting controleren, stopcontact vervangen, fotolijsten ophangen, plank voor 
wedstrijdbekers, kastjes onder de bar, enz enz 
 
 

H8.  MARKETING 

 
 

8.1 SPONSORBELEID 

 
Op de ledenvergadering van oktober 2017 is er na een vraag vanuit het bestuur een 
nieuwe sponsorcommissie samengesteld. De nieuwe Sponsorcommissie is direct na de 
jaarvergadering enthousiast aan de slag gegaan en heeft het volgende beleid opgesteld 
aan de hand van een aantal speerpunten: 
 
“ De sponsorcommissie van V.V.Trinitas bindt lokale sponsoren aan de cultuur en de leden 
van de club, creëert een sportief imago voor externe sponsoren en zorgt voor alle partijen 
voor een blijk van wederzijds respect en waardering”. 
 
SPEERPUNTEN 
•  In gesprek/verbinding treden met huidige sponsoren 
•  Door middel van evaluatie en feedback vragen een reëel beeld schetsen van 

waar de club of haar sponsorcommissie ‘staat’. 
•  Sponsoren betrekken bij de club door middel van een transparantere vorm van 

communicatie; nieuwsbrief. 
•  Leden/spelers van Trinitas tot een eenheid brengen d.m.v. uiting in 
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sponsorkleding. 
•  Werven van nieuwe sponsoren en aanbieden van andere mogelijkheden qua 

sponsoring. 
•  Sponsoren een stukje teruggeven van hun sponsoring; sponsorkaart, uitnodiging 

wedstrijd, sponsoruitjes, externe reclame uitingen. 
 
Om deze speerpunten te realiseren en vast te houden voor het toekomstbeeld heeft de 
sponsorcommissie een aantal doelen gesteld: 
 
DOELEN 
1. Sponsoren (blijven) betrekken bij de club, binden aan cultuur. 
-  Nieuwsbrief, elk kwartaal 
-  Sponsoruitje, tweemaal per jaar 
-  Regelmatige communicatie, tweemaal per seizoen 
2. Werven van sponsoren buiten eigen dorp door middel van sportief imago. Blijven 
zoeken naar nieuwe sponsormogelijkheden, naast financiële steun ook diensten 
aannemen. 
3. Sponsorcollectief Jeugd, een gezamenlijke inspanning ter ondersteuning van de 
toekomst van de club. 
 

8.2 WEBSITE 

 
https://www.vvtrinitas.nl 
 
 

8.3 ACTIVITEITEN (ROND)OM WEDSTRIJDEN HEREN 1 

 
Wedstrijdsponsoring 
Balsponsoring 
Sponsoren uitnodigen 
 

8.4 ACTIVITEITEN RONDOM DE CLUB 

 
Oliebollenactie etc; 
 
 

8.4 ACTIVITEITEN VOOR SPONSOREN EN VRIJWILLIGERS 

 
O.a. de kerstattentie 
 
 
 

https://www.vvtrinitas.nl/
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H9.  FINANCIEN 

 
 

6.1 BEGROTING 2018 
Winst & Verlies 2015-2016 Begroting 2017-2018

Code Omschrijving Verlies Winst Verlies Winst

2201 (Toevoeging) voorzieningen

2291 Overige voorzieningen 2.811,29 4.500,00

Totaal 2201 (Toevoeging) voorzieningen 2.811,29 0,00 4.500,00 0,00

4000 Personeelskosten

4010 Salarissen trainers 11.404,72 12.290,00

4040 Sociale lasten 1.090,30 1.070,00

4060 Reiskosten woon-werkverkeer 1.263,50 1.830,00

4061 Overige reis- en verblijfkosten 556,40 550,00

4065 Overige personeelskosten 579,10 600,00

4090 Overige kosten vrijwilligers 1.100,74 1.400,00 VTON

Totaal 4000 Personeelskosten 15.994,76 0,00 17.740,00 0,00

4100 Huisvestingskosten

4110 Huur gebouwen 4.500,00 4.500,00 Vast jaarbedrag

4120 Electra, gas en water 3.815,36 3.600,00 Elsloo

4170 (Klein) onderhoud 164,67 150,00 Elsloo

4190 Overige huisvestingskosten 1,00 162,00 Vuilcontainer

Totaal 4100 Huisvestingskosten 8.481,03 0,00 8.412,00 0,00

4200 Bureaukosten

4210 Kantoorbehoeften 49,50 100,00

4230 Telefoonkosten 989,83 840,00

4240 Automatisering / Internet 1.008,59 660,00

4260 Abbonementen 213,51 0,00

4290 Overige bureaukosten 451,17 400,00

4291 Bankkosten 488,20 500,00

Totaal 4200 Bureaukosten 3.200,80 0,00 2.500,00

4300 Accommodatiekosten / sportvelden

4310 Huur sportvelden 1.828,00 3.645,00 Vast jaarbedrag

4320 Klein onderhoud 567,29 0,00

4391 Belijning 1.671,97 0,00

Totaal 4300 Accommodatiekosten / sportvelden 4.067,26 0,00 3.645,00 0,00

4400 Wedstrijdkosten

4410 (Spel)materialen 102,45 200,00

4420 Kledingkosten 124,85 200,00

4421 Waskosten 3.508,00 5.500,00 Vorig seizoen stelpost

4430 Medische kosten (w.o. EHBO) 390,78 350,00

4450 Toernooien 1.423,21 1.200,00

4470 Kosten KNVB (gehele nota) 5.876,36 6.000,00

4480 Kosten zaal 2.228,80 2.000,00

4490 Overige wedstrijdkosten 200,00

4491 Jeugd 613,00 600,00

Totaal 4400 Wedstrijdkosten 14.267,45 0,00 16.250,00 0,00

4500 Bestuur en commissies

4590 Representatiekosten 724,45 1.000,00

Totaal 4500 Bestuur en commissies 724,45 0,00 1.000,00 0,00

4800 Diverse lasten

4810 Kosten reclameborden 169,19 150,00

4820 Kosten acties / loterijen 744,45 1.000,00

4890 Overige kosten 212,50 200,00

4891 Inkoop clubartikelen 109,45 0,00

Totaal 4800 Diverse lasten 1.235,59 0,00 1.350,00 0,00

4900 Kantinekosten

4910 Inkoop emballage 42,70

4911 Inkoop drank 6% 3.332,92 3.500,00

4912 Inkoop drank 21% 8.867,10 9.000,00

4913 Inkoop etenswaren 6% 2.342,19 2.500,00

4930 Ontvangst gasten Boyl 400,00

4931 Ontvangst gasten Elsloo 122,10 150,00

4940 Eigen gebruik Boyl 200,00

4970 Inkoop overig 0,00

4975 Voorraadmutatie kantine 479,15 350,00

Totaal 4900 Kantinekosten 15.186,16 0,00 16.100,00 0,00

8000 Contributies

8010 Contributie 20.885,00 21.720,40

8050 Donateurs 315,70 450,00

Totaal 8000 Contributies 0,00 21.200,70 0,00 22.170,40

8100 Sponsoring / Reclameborden e.d. / Entreegelden

8110 Sponsorbijdragen 405,00 1.000,00

8111 Kledingsponsoren 5.500,00 6.000,00

8120 Reclameborden e.d. 3.945,00 4.200,00

8150 Entreegelden 2.039,79 2.200,00

Totaal 8100 Sponsoring / Reclameborden e.d. / Entreegelden 0,00 11.889,79 0,00 13.400,00

8200 Acties / loterijen

8210 Toto 80,00 80,00

8290 Overige acties 2.610,60 4.700,00 =+grote club+verloting

Totaal 8200 Acties / loterijen 0,00 2.690,60 0,00 4.780,00

8300 Subsidies

8390 Overige subsidies 481,91 480,00

Totaal 8300 Subsidies 0,00 481,91 0,00 480,00

8500 Diverse baten

8510 Verkoop clubartikelen 0 200,00

8520 Interest 373,55 389,00 lening sportcentrum

8530 Boete spelers 370,00 370,00

Totaal 8500 Diverse baten 0,00 743,55 0,00 959,00

8900 Kantine-inkomsten

8910 Kantine verkopen 26.846,31 30.000,00

8990 Overige kantine-inkomsten 0,00

Totaal 8900 Kantine-inkomsten 0,00 26.846,31 0,00 30.000,00

 Saldo 2.115,93 292,40

0,00 2.115,93 292,40

Totaal 65.968,79 65.968,79 71.497,00 71.789,40

2016-2017

 
 

6.1 MEERJAREN BEGROTING TM 2025 

 
 
Nog in de maak. Wordt besproken tijdens de ALV van november 2018 


