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1.  Old Forward 

1.1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van v.v. Old Forward. Dit plan is geschreven als leidraad voor de 

organisatie van Old Forward (OF). Met dit dynamische document wil het bestuur haar beleid duidelijk 

maken in samenwerking met de verschillende commissies en met input van haar leden. Dit 

document is tot stand gekomen door en voor mensen met een groen-wit Old Forward hart.   

Het beleid is voor de aankomende vijf jaar uitgestippeld. Zoals al is aangegeven is dit een dynamisch 

document. Wat vandaag geschreven wordt kan morgen alweer anders zijn. Veranderingen worden 

twee keer per seizoen geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.  In haar jaarlijkse ledenvergaderingen 

worden punten voorgelegd en kunnen er beleidsbesluiten worden herzien. Eens in de vijf jaar wordt 

het gehele beleid geëvalueerd. Het bestuur wenst korte lijnen te onderhouden met de leden van OF 

en hoopt daarbij bijsturing vanuit haar leden te krijgen.  

1.2 Old Forward 
Voetbalvereniging Old Forward  is een vereniging met ruim 200 leden die voornamelijk wonen in de 

dorpen Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen en Wilhelminaoord. De vereniging bestaat sinds 1898 en 

is de op een na oudste voetbalvereniging van Drenthe. De club neemt een belangrijke plaats in het 

sociale leven van vele dorpelingen. 

Het sportpark “de Kievitsvelden” is te vinden in Wilhelminaoord. Old Forward heeft de beschikking 

over twee (huur) velden van de gemeente, een eigen jeugdveld en eigen trainingsveld. Zowel de 

kleedaccommodatie als de kantine zijn in eigen bezit van de club.  

De seniorenafdeling bestaat uit vijf teams: vier heren en een damesteam. Het eerste elftal speelt in 

de vijfde klasse zondag. De jeugdafdeling heeft een samenwerkingsverband gesloten met de 

naburige voetbalvereniging  v.v. Wapserveen en speelt onder de naam OFW. Momenteel zijn er 

negen jeugdteams die spelen en trainen in Wilhelminaoord of  Wapserveen.  De senioren hebben 

ook samenwerkingsverbanden gesloten met v.v. Wapserveen (lagere elftallen) en B.E.W. (dames)1. 

Old Forward beschikt over een  zaalvoetbalafdeling die haar thuiswedstrijden speelt in sporthal De 

Spronk in Vledder. 

1.3 Waar staat Old Forward voor?  
Old Forward wil een toegankelijke voetbalclub zijn voor jong en oud in de regio. Met haar sterk 

verankerde wortels in de gemeenschap wil Old Forward uitdragen dat ze plezier, prestatie en respect 

voor elkaar en haar gasten hoog in het vaandel  heeft staan. 
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1.4 Waar gaat Old Forward voor? 

Old Forward wil haar leden op zowel een recreatieve als passieve manier laten genieten van het 

voetbalspel en een gezellig samenzijn bieden voor iedereen. Er wordt gestreefd dat het eerste elftal 

een stabiele vierde klasser wordt. De seniorenteams vormen een voorbeeld voor de jeugd en 

hiermee leggen we een sportief fundament voor de toekomst. De vereniging wil een financieel 

gezonde voetbalclub blijven, waarbij geprobeerd wordt het beste uit de spelers te halen op hun 

eigen niveau. We blijven investeren in de samenwerking met onze regionale partners om zo 

voetballend sterker te worden. De hulp van onze vrijwilligers is essentieel , hun inzet, op welke 

manier dan ook, zorgt ervoor dat er gevoetbald kan worden.  

2. De Organisatiestructuur 

2.1 Het bestuur 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging.  Binnen het bestuur 

zijn verantwoordelijkheden en taken verdeeld. Hiernaast zijn nog een aantal commissies actief die 

ondersteuning geven aan de club zodat er gevoetbald kan worden.  

Functie: Taken (vaststelling voor 2013-2014)2: 

Voorzitter Motiverend, controlerend, verbindend, toetsend en 

initiërend , eindverantwoording, Jeugdbestuur,  OFW 

overleg,  contacten andere verenigingen. 

Vice voorzitter Teamopgaven, sportlink, sponsorcommissie 

Secretaris Secretariaat 

2e Secretaris scheidsrechters zaken dames en heren 

Penningmeester Financiële administratie, inning contributies,  bewaken 

geldstroom in/uit 

2e penningmeester Kantinecommissie, beheer en kasbeheer,  

accomodatiebeheer,  contact gemeente 

Wedstrijdsecretaris damesvoetbal, zaalvoetbal  aansturend contactpersoon. 

Back up inzake leidersoverleg 

Bestuurslid Onderhoud totaal, velden en gebouwen, klussendagen en 

materiaal beheer, kledingbeheer jeugd en senioren, 

Bestuurslid Technische zaken en technisch beleid (TAC), Toernooien 

jeugd en senioren, selectiezaken incl. oefenprogramma, 

Wedstrijdzaken/verantwoordelijkheid  senioren (veld)  

Bestuurslid Opstellen en bewaken beleidsplan,  PR commissie 
 

     

 

                                                           
2
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2.2 Commissies 
De bestuursleden zijn vertegenwoordigd in verschillende commissies. De commissies bestaan uit  

leden van de vereniging. Deze commissies zijn er op gericht om de samenwerking binnen de club te 

bevorderen. Iedere commissie heeft haar eigen plan en deze zijn als bijlage toegevoegd. De 

verschillende commissies komen in dit document later aan bod.  

2.3 Plan van Aanpak 
Met de wisseling van de voorzittershamer is aanzet gegeven om een aantal wijzigingen door te 

voeren binnen OF. De nieuwe voorzitter is in gesprek getreden met de bestuursleden en heeft naar 

aanleiding hiervan verbeterpunten beschreven. Hieruit is het plan van aanpak gekomen en deze 

wordt weer gebruikt als leidraad voor dit beleidsplan.  

2.4 Beleid  
Het beleid van OF wordt mede beïnvloed door de statuten van de club. 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. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de 

commissies. Iedere commissie heeft een contactpersoon vanuit het bestuur.  

2.5 Overleg 

Eens per maand overlegt het bestuur gezamenlijk over de gang van zaken. Daarnaast onderhoudt het 

bestuur contacten met externe partijen zoals de gemeente , KNVB en andere stakeholders. 

Commissievergaderingen vinden regelmatig plaats. Bij overlappende activiteiten wordt verwacht dat 

commissies hierover met elkaar in overleg treden. 

Van zowel het bestuur als de commissies wordt verwacht dat van de overleggen verslaglegging wordt 

vastgelegd met de daarbij horende actie c.q. afsprakenlijst.  

2.6 Houding en gedrag 

Van iedereen die betrokken is bij Old Forward wordt verwacht dat men zich gedraagt volgens de 

maatschappelijk wenselijke normen en waarden. De vereniging duldt geen ongepast gedrag in en 

rond het voetbalveld.  Gedragsregels zijn weggeschreven in het  huishoudelijk reglement van Old 

Forward.  

Bij eventuele conflictsituatie nemen de commissies een adviserende rol op zich. Het bestuur blijft 

eindverantwoordelijke. 

 

2.7 Communicatie 
In oktober vind jaarlijks de algemene ledenvergadering plaats. Voor de vergadering wordt via de site 

en de digitale nieuwsbrief de begroting en de notulen van het vorige jaar gepubliceerd. Naast de 

toelichting van het bestuur op deze cijfers is er ruimte voor de commissies om hier het afgelopen 

voetbal jaar te presenteren.  
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2.8 Financieel 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoer van het financiële beleid binnen de vereniging.  
De totale begroting dient sluitend te zijn zoals in de statuten is vastgelegd. Getracht wordt een 

positief resultaat te bereiken. De wensen voor investeringen kunnen via de commissies worden 

ingediend bij het bestuur. Het bestuur maakt op basis van het beschikbaar budget en het doel van de 

wens of investering een afweging voor het uitvoeren van de wens/investering. De keuzes worden 

vanzelfsprekend weer gecommuniceerd met de betrokkenen. 

 

2.9 Cultuur 
De vereniging is toegankelijk voor iedereen. Met elkaar bepalen we de cultuur van de vereniging. OF 

wil dat iedereen zich thuis voelt bij de vereniging. Het is de taak van het bestuur om er op toe te zien 

dat de cultuur niet in strijd komt met de doelstellingen van de vereniging. Van belang is het dat 

gedragsregels worden nageleefd. 

3. Financiën 

3.1 Algemeen 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid. De adviserende en uitvoerende  taken 

worden door de penningmeester verricht. Aan het eind van het seizoen wordt door het bestuur een 

totaalbegroting gemaakt en goedgekeurd voor het volgende seizoen. Tijdens de algemene leden 

vergadering zal de begroting aan de leden worden gepresenteerd. De vereniging streeft er naar om 

jaarlijks de normale exploitante met een batig saldo af te sluiten. Daarmee wil zij een buffer creëren 

voor incidentele investeringen.  

 

3.2 Inkomsten 
De inkomsten van de vereniging zijn hoofdzakelijk afkomstig uit vijf hoofdbronnen: 

- contributie 

- kantineopbrengsten 

- subsidies 

- sponsoring  

- acties 

 

De groei in contributie-inkomsten moet in eerste instantie worden gezien in meer leden en niet in 

het verhogen van de jaarlijkse contributie. Naast het werven van nieuwe leden vindt OF het 

belangrijk om de uitstroom zo laag mogelijk te houden. De sponsorcommissie heeft tot doel om de 

sponsorinkomsten te maximaliseren. Daarmee kan, in samenhang, de jaarlijkse contributie laag 

worden gehouden. De (kantine)verkoopprijzen worden in het bestuur vastgesteld.  

De kantinecommissie heeft hierin een adviserende rol. 
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3.3 Uitgaven 
Het bestuur is belast met het financiële beleid van OF. De verschillende commissies dienen 

verantwoording af te leggen aan het bestuur over de uitgaven. Jaarlijks wordt een sluitende 

begroting opgesteld en getracht om een positief resultaat te realiseren.  Het bestuur maakt op basis 

van vaste uitgaven, wensen en budget een afweging van de te maken investeringen.   

 

3.4 Betalingen 
De penningmeester is bevoegd om zelfstandig betalingen te verrichten tot € 1.000,--. Bij betalingen 

boven dit bedrag zal het 4 ogenprincipe worden toegepast. (vooraf een aantoonbare goedkeuring op 

de betaling door een medebestuurslid) 

 

3.5 Inhuren betaald personeel 
Getracht wordt alle taken op vrijwillige basis uit te voeren. Indien de tijd of expertise voor bepaalde 

taken niet binnen de vereniging aanwezig is zal er tegen vergoeding extra krachten worden 

aangetrokken. Eventuele vergoedingen zullen alleen geschieden voor taken om noodzakelijke 

voorwaarden voor het beoefenen van de sport te kunnen invullen.Het uitvoeren van betalingen voor 

taken binnen de vereniging op basis van aangegane contracten, iseen taak van het bestuur. 

Uitgangspunt is dat er enkel tijdelijke dienstverbanden worden aangegaan. 

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

jaarvergadering in het najaar. De contributie wordt jaarlijks beoordeeld en indien nodig in de 

jaarvergadering met motivering verhoogd. Inning van de contributie vindt plaats in november. 

3.7 Inkoop en bestellingen 
Het inkoopbeleid is erop gericht om tegen zo laag mogelijke kosten in het bezit te komen van, voor 

de vereniging benodigde, goederen of diensten. Hierbij wordt de prijs kwaliteit verhouding niet uit 

het oog verloren. In eerst instantie zal onderzocht worden of deze goederen en/of diensten geleverd 

kunnen worden door sponsoren. Met leveranciers moeten afspraken worden gemaakt zodat kosten 

herleidbaar zijn. 
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4. Commissies 
 

4.1 Algemeen 
Old Forward heeft de ambitie om in de nabije toekomst hoog met het eerste elftal in de vierde 

klasse KNVB te spelen. Hoewel Old Forward, zoals elke kleinere club, onderhevig is aan een 

golfbeweging in prestatieniveau, lijkt dit, gezien de grootte van de club en het aanwezige talent, een 

reële doelstelling. 

Hiervoor is een goede jeugdafdeling, waarin spelers zich kunnen ontwikkelen op een plezierige en 

prestatiegerichte wijze, belangrijk. 

Het is van belang dat de overgang van de junioren naar de senioren goed verloopt. Dit vereist een 

goede samenwerking tussen het jeugdbestuur en de seniorencommissie. Binnen de senioren zal 

het voor talentvolle spelers, die niet in een keer de stap naar het eerste elftal kunnen maken, 

mogelijk moeten zijn om zich te blijven ontwikkelen in het tweede of derde elftal. 

De Technische Advies Commissie en het jeugdbestuur moeten een goede afstemming hebben en een 

plan maken om te komen tot een continuïteit van prestaties op termijn. 

4.2 Technische Advies Commissie (TAC) 
Ter ondersteuning van bestuur in voetbaltechnische zaken is een technisch advies commissie 

geïnstalleerd. De TAC heeft als doel het creëren van een zo optimaal mogelijk omgeving voor de 

ontwikkeling c.q. gebruiken van de individuele voetbalkwaliteiten van leden. De voetbalactiviteiten 

bij Old Forward vallen op te delen in prestatief en recreatief. De TAC gaat over het prestatieve 

aspect. De uitgangspunten en taken van het TAC zijn omschreven in het organisatieplan van het TAC 

van 20 april 2012. (zie bijlage I) 

4.3 Senioren 
Bij de senioren worden spelers ingedeeld in selectie,  recreatievoetbal (heren) en damesvoetbal 

 

Van selectiespelers wordt het volgende verwacht: 

· talent 

· trainingsbereidheid 

· ambitie om een goede prestatie neer te zetten 

 

De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de training van de selectie  en coaching van het eerste  

elftal.  

De selectie bestaat uit 18 heren. Welke spelen in het eerste elftal of het tweede elftal. Daarnaast 

biedt Old Forward plaats aan een derde en vierde(veteranen)  elftal heren. Met v.v. Wapserveen is 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor uitwisseling van spelers van de lagere elftallen3. Het 

dameselftal is een samenwerking aangegaan met v.v. B.E.W. in Vledder4. Na ieder voetbalseizoen 

wordt de samenwerkingsverbanden geëvalueerd en opnieuw bekeken. 

De twee herenteams van het zaalvoetbal voetballen hun thuiswedstrijden in De Spronk in Vledder. 

                                                           
3
 Seizoen 2014-2015 

4
 Seizoen 2014-2015 
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4.4 Jeugd 
Old Forward heeft een jeugdbestuur samen met v.v. Wapserveen. Onder de naam Samenwerkings 

Jeugd  Overeenkomst Old Forward Wapserveen  (SJO OFW) zet dit samenwerkingsverband zich in om 

jeugdige voetballers met zo veel mogelijk beleving en plezier de voetbalsport te laten beoefenen. Het 

beleid is er op gericht om jeugdspelers zich zoveel mogelijk te laten ontwikkelen en in te delen op 

leeftijdsniveau.  Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een jeugdplan. Dit 

dient straks als leidraad om de gezamenlijke jeugd op een gestructureerde manier een 

voetbalopleiding te geven.  In samenspraak met v.v. Wapserveen zijn er gedragsregels afgesproken. 

(zie bijlage II).  Het jeugdbestuur bepaalt in overleg met het bestuur en de jeugdleiders de locatie 

waar de wedstrijden gespeeld worden en waar getraind wordt. De trainingen vinden in eigen beheer 

plaats door trainers van beide clubs. Indien het nodig is wordt er contact gelegd voor samenwerking 

met andere omliggende verenigingen.  

4.5 Selectiebeleid 

Het beleid ten aanzien van het selecteren van (jeugd)spelers en het vervolgens indelen van de teams 

is er op gericht om kwalitatief en prestatief op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, maar is er 

vooral op gericht om spelers beter te maken. Daarbij moet het plezier in het voetbalspel voorop 

staan.  

Het selecteren van jeugdspelers begint bij de F-pupillen en loopt door t/m het eerste elftal bij de 

senioren. Doel van het selecteren is dat de beste spelers in de hoogste teams spelen, er wordt dus 

geselecteerd op kwaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de positie in het veld. Met andere 

woorden: teams dienen evenwichtig te worden samengesteld.  Uitgangspunt is dat het teambelang 

voor gaat op het individuele belang.  

4.6 Vrijwilligers 
Het voortbestaan van de vereniging valt en staat met de inzet van vrijwilligers. Veel leden zijn op vele 

manieren inzetbaar voor de verenging. Dit kan zowel direct als indirect met voetbal te maken 

hebben. Leden dienen zich er bewust van te zijn dat met de inzet van vrijwilligers de contributie laag 

gehouden kan worden.  

Van seniorleden en ouders  van  jeugdleden wordt verwacht dat ze zich inzetten voor de verenging 

door te ondersteunen in verschillende werkzaamheden. Dit om enerzijds de betrokkenheid te 

vergroten en anderzijds om de kosten te verlagen. Het is van belang dat de vrijwilliger zich prettig 

voelt bij het uitvoeren van zijn of haar taak. Waar nodig kunnen vrijwilligers worden opgeleid om 

taken te kunnen uitoefenen (sportopleidingen).  Vrijwilligers kunnen zowel binnen als buiten het 

ledenbestand gezocht worden.  

4.7 Activiteitencommissie  
Binnenkort wordt er een activiteitencommissie opgericht.  De commissie zal zich gaan inzetten om al 

dan niet aan voetbalgerelateerde activiteiten  te organiseren voor Old Forward.  

4.8 Club van 50 
Sinds jaren heeft Old Forward een Club van 50. Hier kunnen leden met een bijdrage van € 50,--  per 

jaar de club ondersteunen. Het doel van deze club is om extra geld te genereren voor investeringen 

waarvoor het budget van de club onvoldoende is. Leden mogen ideeën aandragen voor 
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investeringen in de verenging. De Club van 50 beslist samen met het bestuur waar geld voor wordt 

vrijgemaakt en communiceert dit aan haar donateurs via de site of de nieuwsbrief.  

4.9 Communicatie 
Met het in het leven roepen van een PR commissie en het schrijven van een communicatieplan (zie 

bijlage III) wil OF haar communicatie verbeteren. Veel communicatie verloopt via de website van de 

verenging, social media en via de digitale nieuwsbrief. Programma’s  en uitslagen worden gevuld 

vanuit sportlink op de site. De PR commissie is verantwoordelijke voor de site en  dient er zorg voor 

te dragen dat de site up to date is. De PR commissie dient de communicatie zowel intern als extern te 

begeleiden en uniformiteit uit te stralen.  

4.10 Sponsoring 
De sponsoring is in handen van de sponsorcommissie. Zij zorgen voor het aandragen van nieuwe 

sponsors en het onderhouden van contacten met de huidige sponsors.  

Een groot deel van de inkomsten van de voetbalvereniging komt van sponsoren. Centraal 

uitgangspunt is dat ieder bedrijf, dat op welke wijze en welk bedrag dan ook, Old Forward 

ondersteunt, wordt aangemerkt als sponsor. Sponsoren hebben diverse mogelijkheden om 

naamsbekendheid te vergroten en reclameboodschappen te uiten. Alle communicatie met 

sponsoren loopt via de sponsorcommissie. 

De sponsorcommissie onderhoud het contact tussen de voetbalvereniging en de sponsoren. Tevens 

is deze commissie continu opzoek naar nieuwe sponsoren. In principe wordt elke sponsor één keer 

per jaar door de sponsorcommissie benaderd voor zijn of haar bijdrage. De sponsorcommissie bindt 

de vereniging met inzet van activiteiten.  

 

De PR- en sponsorcommissie overleggen zelf met betreffende commissies over de te ondernemen 

stappen rondom PR- en sponsoractiviteiten. Financiële verantwoording dient te worden afgedragen 

aan het bestuur.  

5. Accommodatie 
5.1 Accommodatie 

Old Forward beschikt over eigen kleedkamers en kantine. Het onderhoud hiervoor wordt gepleegd 

door de voetbalverenging.  De twee wedstrijdvelden en de trainingsvelden worden gehuurd van de 

gemeente Westerveld.  Jaarlijks worden afspraken gemaakt over het onderhoud hiervan.  

Voor de entree beschikt de voetbalclub over een parkeergelegenheid van de gemeente. Welke 

gedeeld wordt met de school en een sportschool. Onderhoud hiervan wordt gedaan door de 

gemeente. 

Externe partijen maken gebruik van de sportvelden  (buitengym basisschool) en kantine 

(organisaties, cursusruimte). 
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5.2 De kantine 
De verantwoordelijkheid over het kantinebeheer ligt bij een van de bestuursleden. Old Forward heeft 

de kantine in volledig eigen beheer. Tevens valt de schoonmaak van de kleedkamers onder 

verantwoording van de kantinecommissie. 

  

5.3 Terrein 
Het maaien van de velden wordt gedaan door de gemeente. De vereniging zelf doet hierbij 

onderhoud zoals het rollen van de velden en het onderhouden van de bosschages rond de velden. 

Verder materiaal en onderhoud  (velden en kleedkamers) valt onder verantwoordelijkheid van de 

onderhoudscommissie.  

5.4 Samenwerking 
De vereniging kan niet goed functioneren zonder goede samenwerking tussen het bestuur, 

commissies, leden en andere relaties van de voetbalvereniging. Door een heldere structuur binnen 

de vereniging wordt een goede samenwerking bewerkstelligd. Dit betekent dat er op deze wijze 

duidelijk is wie welke taak moet uitvoeren en daarop aangesproken kan worden als dit niet goed 

gebeurd. Door het grote aantal vrijwilligers is en blijft het noodzakelijk dat de taken goed 

georganiseerd en gecoördineerd worden zodat iedereen gemotiveerd blijft voor dit zeer 

gewaardeerde vrijwilligerswerk 

5.5 Medisch Beleid 
Het medisch beleid van de voetbalvereniging is gericht op het verantwoord uitoefenen van de 

voetbalsport. De doelstelling is op de eerste plaats het voorkomen van blessures en op de tweede 

plaats het behandelen daarvan. Om blessures te voorkomen wordt extra alertheid verwacht van 

trainers en leiders. In geval van blessures stelt Old Forward behandelmateriaal beschikbaar. Binnen 

de vereniging is, indien mogelijk, een  sportmasseur/verzorger aanwezig voor behandeling van 

blessures. In de bestuurskamer is, op een zichtbare plaats, een AED opgehangen. Er dienen 

geïnstrueerde mensen aanwezig te zijn op speeldagen. 

5.6 Blessures 
Voor de directe behandeling op het veld is voor het eerste de elftal een verzorger met EHBO-koffer 

aanwezig op het veld. Voor de lagere elftallen, de dames en de jeugd is er een koffer aanwezig in de 

kantine. Alle leden kunnen voor behandeling van blessures terecht bij de masseur/verzorger  van de 

vereniging. 

5.7 Kennisoverdracht- en scholing 
Old Forward probeert zo veel mogelijk met eigen kader te werken. Om het functioneren 

van de vereniging te waarborgen is een goed niveau van de vrijwilligers gewenst en soms ook 

verplicht i.v.m. wettelijke eisen. Hiervoor is scholing van belang. Het is belangrijk voldoende 

geschoolde vrijwilligers te hebben om als 

vereniging niet afhankelijk te zijn van enkele mensen en ook om de druk op vrijwilligers niet te groot 

te laten worden. 

Binnen de vereniging moet er een positief klimaat zijn waardoor overdracht van kennis normaal en 

volledig geaccepteerd is. Dit zal grotendeels formeel, binnen commissies, geregeld moeten worden 
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( b.v. het begeleiden en opleiden van scheidsrechters, het inwerken van barpersoneel). 

Daarnaast heeft iedereen de verantwoordelijkheid anderen te helpen, te coachen en te betrekken bij 

taken. 

Naast kennisoverdracht binnen de vereniging zal het regelmatig noodzakelijk zijn om buiten de 

vereniging kennis op te doen. Ook is dit belangrijk om de vereniging naar een hoger niveau te tillen. 

Wanneer er kosten tegenover staan zal er toestemming van het bestuur moeten zijn.  

5.8 Sportiviteitsbeleid 
Het doel van het sportiviteitbeleid 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, 

het arbitrale trio en het stimuleren van positieve normen en waarden in de voetbalsport.  

Uitgangspunten en bepalingen ten aanzien van het sportiviteit zijn weergegeven in het 

huishoudelijke reglement van Old Forward (zie bijlage IV)  

Hierin is beschreven hoe omgegaan wordt als vereniging met leden (trainers, leiders, spelers, niet-

spelende leden, ondersteunende leden), ouders en supporters. Ook ten aanzien van vernielingen in 

en rond onze en/of andere accommodaties zijn regels opgesteld. 

6. Conclusies en aanbevelingen 
 Het is belangrijk het beheer van het beleidsplan en het toezien op de uitvoering van het 

beleidsplan goed te regelen. Deze verantwoordelijkheid moet door het bestuur worden 

genomen. Een bestuurslid zal belast zijn met de naleving hiervan. 

 De commissies dienen kritisch te kijken naar de afspraken die ze in het verleden hebben 

gemaakt en die niet goed of onvoldoende zijn vastgelegd in plannen en/of reglementen 

 De activiteitencommissie dient concreet na formatie hun doelstellingen te formuleren en aan 

het bestuur voor te leggen.   

 Met dit beleidsplan dienen bestaande huishoudelijke reglementen en commissieplannen 

waar nodig, te worden aangepast c.q. te worden geactualiseerd 

 Er wordt binnen de verenging niet gewerkt met subbegrotingen van de verschillende 

commissies.  Om meer inzicht te krijgen in de geldstromen is dit een optie. Het bestuur dient 

een uitspraak te doen over de noodzaak hiervan en de penningmeester hierin te betrekken.  



 

 

Bijlage I 
Technische Advies Commissie  v.v. Old Forward 
 
In bestuursvergadering van 30 januari 2012 is organisatieschema vastgesteld, waarbij 

per bestuurslid de taken zijn aangegeven. 

Eén bestuursfunctie in het schema beheert de portefeuille technische zaken. 

 

Voetbaltechnische zaken: 

Ter ondersteuning van bestuur in voetbaltechnische zaken is een technisch advies 

commissie geïnstalleerd. 

Doel:  

Het creëren van een zo optimaal mogelijk omgeving voor de ontwikkeling c.q. gebruiken 

van de individuele voetbalkwaliteiten van leden. 

 

De voetbalactiviteiten bij Old Forward vallen op te delen in prestatief en recreatief. 

De T.A.C. gaat over het prestatieve aspect. 

 

T.A.C. samenstelling: 

Minimaal één lid hoofdbestuur, minimaal één lid jeugdbestuur aangevuld met twee of 

drie leden tot een groep van vijf leden. Het bestuur stelt de samenstelling vast. 

Taakverdeling commissie: intern de T.A.C. afstemmen. 

 

Uitgangspunten: 

 Het bestuur bestuurt en commissies adviseren. In huishoudelijk reglement is dit 

vastgelegd. 

 De T.A.C. staat naast hoofdtrainer, jeugdcommissie en bestuur voor geven van 

advies  m.b.t. voetbaltechnische zaken, dit op open en transparante wijze. 

 Het gemeenschappelijk maken als er zaken spelen op het technische vlak, bijtijds 

oppakken en niet op persoon. De T.A.C. treedt op als commissie. 

 De T.A.C. komt minimaal 6 maal per jaar bijeen. 

 Per bijeenkomst wordt verslag opgemaakt en bestuur ontvangt deze notulen.  

 T.A.C. leden zijn bij voorkeur geen leider van een selectie team , dit t.b.v. 

objectiviteit.   

 De T.A.C. zorgt voor inspiratie, wil als groep ontwikkelingen richting geven als 

extra impuls naast het bestuur. 

 

Met als uiteindelijke streven: 

De T.A.C. levert een bijdrage opdat we op termijn een constante 4e klasse 

vereniging zijn, waar je mee verbonden wilt zijn, waar gedrevenheid, 

beleving en plezier in balans is. 

 
  



 

 

Taken T.A.C.: 

 

 Doet voorstellen aan bestuur m.b.t. voetbaltechnisch beleid en richtlijnen.  

 De T.A.C. ondersteunt de trainers in het uitoefenen van hun taak. 

 Procedure hoofdtrainer is geregeld in huishoudelijk reglement. De T.A.C. doet 

voorstellen m.b.t. invulling hoofdtrainer en jeugdtrainer(s). 

 De T.A.C. evalueert minimaal tweemaal per jaar met hoofdtrainer en leiders 1e en 

2e. Richttijd: 1e week november, 1e week april.  

 Voorafgaand aan evaluatie is er een gesprek met spelersraad selectie. 

 De T.A.C. evalueert minimaal tweemaal per jaar met jeugdbestuur. 

 De T.A.C. zet zich in voor behoud van spelers, binden van spelers en neemt 

initiatief in seizoen om selectie op peil te houden c.q. te versterken. Werven 

spelers van extern gaat in overleg met bestuur. 

 De T.A.C. onderhoudt contacten met buurtverenigingen waarmee een 

samenwerkingsverband is. 

 

Aldus opgemaakt:    Wilhelminaoord  d.d. 20 april 2012. 

  



 

 

Bijlage II (volgt augustus 2014) 
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Bijlage 1 Activiteiten  

  



 

 

1. Inleiding 

Binnen voetbalclub Old Forward heeft Jannes Prikken na 40 jaar voorzitterschap besloten te 

stoppen. Het voorzitterschap wordt overgenomen door Jan Puper. Deze functiewisseling is 

een mooi moment om vast te stellen waar we als voetbalclub staan en waar we naar toe 

willen. Om een goed beeld te krijgen van de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe 

voorzitter en van mogelijke verbeterpunten, zijn er gesprekken geweest met (oud-) 

bestuursleden en het jeugdbestuur. De input uit deze gesprekken vormt de basis om de 

goede lijn door te zetten en verbeterpunten in kaart te brengen en uit te voeren. Een van de 

verbeterpunten die naar voren komt, is de communicatie: zowel binnen de club (leden, 

ouders, bezoekers, supporters) als naar buiten toe (profileren via media). Op het gebied van 

communicatie verandert er veel. Er is een duidelijke verschuiving van schriftelijke naar 

online communicatie.  

 Dit communicatieplan is een aanzet om de interne en externe communicatie te verbeteren 

en geeft concrete voorstellen.  

 

2. Communicatiedoel 

Intern communicatiedoel: 

De betrokkenheid van leden, ouders, supporters, bezoekers verbeteren door een duidelijke 

en structurele informatie uitwisseling. De informatie uitwisseling kan via diverse 

communicatiekanalen, denk aan: website, e-mailnieuwsbrief, social media, flyers, 

vergaderingen, bijeenkomsten, informatieborden, etc. 

Extern communicatiedoel: 

Old Forward sterker profileren als een leuke, gezellige en professionele voetbalclub door 

beter en regulier gebruik te maken van diverse mediakanalen, denk aan regionale kranten, 

internet en social media.  

 

Gewenst imago 

Old Forward wil gezien worden als een voetbalvereniging met een mooie verzorgde 

accommodatie en veel betrokken en goed opgeleide vrijwilligers. Old Forward wil voor alle 

leden (en andere doelgroepen) een gezellige (familie)vereniging zijn, waar iedereen zich 

thuis en betrokken voelt. Men gaat respectvol en sportief met elkaar om op een 

voetbaltechnisch zo hoog mogelijk niveau, dat past bij de club. 

  



 

 

3. Doelgroepen 

Old Forward is een kleine voetbalclub met 233 leden, waarvan 80 jeugdleden. Naast de 

spelende leden heeft de club onder meer te maken met ouders, supporters en bezoekers. 

Deze groepen hebben allemaal behoefte aan informatie, maar onderscheiden zich in de 

mate van betrokkenheid bij de club. De informatie die verstrekt wordt, moet correct, tijdig 

en afgestemd zijn op de informatiebehoefte van de betreffende groep. Denk aan informatie 

over trainingen en wedstrijden, maar ook over protocollen, bestuurlijke besluiten en 

ontwikkelingen binnen Old Forward. We onderscheiden de volgende doelgroepen: 

Spelende leden  

Dit zijn alle leden die in de diverse teams spelen: dames, heren, jeugd (mini’s, pupillen, 

junioren) en zaalvoetbal. 

Kaderleden  

Dit zijn alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de teams, zowel op voetbaltechnisch als 

organisatorisch vlak: trainers, leiders, jeugdcoördinatoren, wedstrijdcoördinator, 

scheidsrechters, etc. 

Uitvoerenden  

Dit zijn alle vrijwilligers die meehelpen op de werkvloer: terreinmedewerkers, 

kantinemedewerkers, websitebeheerder, sponsorcommissie, PR commissie, etc. 

Ouders 

Dit zijn de mensen die hun kinderen hebben aangemeld. Ze rijden en komen (vaak) kijken bij 

de trainingen en wedstrijden (of andere activiteiten). 

Bezoekers 

Dit zijn de mensen die naar voetbalwedstrijden komen kijken (of andere activiteiten) 

Bestuur  

Dit zijn de vrijwilligers die de eindverantwoordelijkheid dragen en het (communicatie)beleid 

uitzetten. 

Jeugdbestuur  

Dit zijn de vrijwilligers die het jeugdbeleid uitzetten en verantwoordelijk zijn voor alle 

voetbaltechnische en organisatorische zaken binnen de jeugdafdeling 

Gemeente 

De gemeente Westerveld acht het belang van sport hoog. Door middel van financiële steun 

ten behoeve van de jeugdleden ondersteunt de gemeente Old Forward. Tevens is de 

gemeente eigenaar van de voetbalvelden en verantwoordelijk voor het onderhoud. 



 

 

Sponsoren  

Dit zijn de partners die financiële ondersteuning geven aan Old Forward in ruil voor 

naamsbekendheid. 

Club van 50 

De Club van 50 bestaat sinds een aantal jaar en krijgt dit jaar een nieuw impuls. De Club van 

50 organiseert activiteiten voor de leden en supporters. De opbrengst van deze activiteiten 

is bestemd voor vooraf aangegeven doelen. Deze doelen worden in overleg met het Bestuur 

jaarlijks in beeld gebracht. 

KNVB 

Dit is de partner die de competitie regelt en Old Forward ondersteuning biedt in bestuurlijke 

en voetbaltechnische zaken.  

Regionale pers 

De regionale kranten die persberichten en artikelen over Old Forward plaatsen. 

Overige externe contacten  

Dit zijn de partners die op andere manieren verbonden zijn aan Old Forward (rustende 

leden, ereleden) 

 

 

  



 

 

4. Afgeleide doelen 

Om de communicatiedoelen te halen, kunnen we per doelgroep afgeleide doelen 

formuleren. De verschillende informatiebehoefte van de doelgroepen, vraagt ook om een 

verschillende boodschap. De communicatielijnen moeten kort en bondig zijn.  

Spelende leden 

Doel Het plezier in voetbal van de spelende leden vergroten dan wel waarborgen 

door hun betrokkenheid te vergroten op een zo hoog mogelijk niveau. 

Hoe Spelende leden duidelijk, tijdig en structureel informeren over wedstrijden, 

trainingen en andere activiteiten (cursus, toernooien). Tevens verwacht de club 

van ieder lid  een actieve meewerkende rol in.  

Wie Kaderleden (trainers, begeleiders, jeugdbestuur), Bestuur 

 

Kaderleden 

Doel Om de teams van Old Forward optimaal te laten functioneren, zorgen voor een 

sterke betrokkenheid bij en kennis over de organisatie van de teams. 

Hoe Kaderleden duidelijk, tijdig en structureel informeren over competitie- en 

bekerwedstrijden, trainingen, wijzigingen, afgelastingen.  

Wie Bestuur, Jeugdbestuur, kaderleden (wedstrijdcoördinator) 

 

Uitvoerenden 

Doel Het plezier en enthousiasme in de werkzaamheden voor en binnen de club 

waarborgen,  door de uitvoerenden optimaal te waarderen, ondersteunen en 

faciliteren. 

Hoe Uitvoerenden duidelijk en tijdig informeren over relevante zaken als 

(veranderende) werkzaamheden, (wijzigingen in) toernooien, wedstrijden, 

beleidsafspraken. 

Wie Bestuur, Jeugdbestuur, kaderleden (wedstrijdcoördinator) 

 

 

  



 

 

Ouders 

Doel Maximaliseren van de inzet van ouders voor allerlei werkzaamheden die nodig 

zijn om Old Forward draaiende te houden. De betrokkenheid van ouders 

vergroten bij de (sportieve) ontwikkeling van het kind binnen Old Forward. 

Hoe Ouders bewust maken van het nut en de noodzaak van hun betrokkenheid bij 

het kind en zijn sport. Ouders informeren over de verschillende 

werkzaamheden binnen Old Forward die gedaan moeten worden. Tevens 

verwacht de club van iedere ouder een actieve, meewerkende rol. 

Wie Bestuur, Jeugdbestuur, kaderleden 

 

Bezoekers 

Doel Verzekerd zijn van een onderlinge respectvolle en sportieve opstelling in en 

rondom het veld. Bezoekers voelen zich welkom bij Old Forward. 

Hoe Bezoekers zien het voorbeeldgedrag op het gebied van respect en sportiviteit. 

Duidelijk en tijdig informeren waar bezoekers zich kunnen melden door middel 

van informatieborden, nummering op kleedhokken.  

Wie Bestuur, jeugdbestuur, kaderleden, spelende leden, ouders 

 

 

Bestuur 

Doel Maximaliseren van de inzet van bestuursleden door alle bestuursleden optimaal 

te betrekken. 

Hoe Open communicatie tussen alle (bestuurs)leden, inzicht in beslissingen en 

beleidswijzigingen. Taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan 

bestuursleden.  

Wie Bestuur 

 

 

Jeugdbestuur 

Doel Maximaliseren van de inzet van jeugdbestuursleden door alle 

jeugdbestuursleden optimaal te betrekken. 

Hoe Open communicatie tussen alle (jeugdbestuurs)leden, inzicht in beslissingen en 

beleidswijzigingen. Taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan 

jeugdbestuursleden.  

Wie Bestuur 

 

 



 

 

Sponsoren 

Doel Het vergroten van de betrokkenheid van bestaande en nieuwe sponsors met 

Old Forward. 

Hoe In een structurele informatie uitwisseling duidelijkheid geven over 

sponsorcontracten, laten zien waar sponsorgelden voor gebruikt worden en 

welke exposure de sponsor krijgt. 

Wie Bestuur, sponsorcommissie 

 

Club van 50 

Doel Het plezier en enthousiasme in de organiseerde activiteiten voor en binnen de 

club waarborgen, door de Club van 50 optimaal te waarderen, ondersteunen en 

faciliteren. 

Hoe In een structurele informatie uitwisseling duidelijkheid/instemming geven over 

de voorafgestelde doelen. Terugkoppeling geven over de gerealiseerde doelen 

waarvoor de opbrengsten van hun activiteiten bestemd zijn. Taken en 

verantwoordelijkheden toewijzen aan de Club van 50 

Wie Bestuur 

 

KNVB 

Doel Het waarborgen van de samenwerking met en ondersteuning van de KNVB met 

Old Forward. 

Hoe Old Forward communiceert tijdig en accuraat en neemt regelmatig deel aan 

bijeenkomsten, symposia of trainingen, geïnitieerd door de KNVB. 

Wie Bestuur, Jeugdbestuur, Kaderleden 

 

Overige externe partijen 

Doel Old Forward waarborgt de ondersteuning van en de samenwerking met overige 

externe partijen. 

Hoe Waar nodig/uitgenodigd neemt Old Forward deel aan bijeenkomsten of 

vergaderingen waar informatie uitwisseling met externe contacten nodig is. Old 

Forward zoekt ook zelf actief contact. 

Wie Bestuur 

 

  



 

 

5. Communicatie 

Alle doelgroepen moeten goed, eerlijk, tijdig en volledig geïnformeerd worden over wat er 

binnen Old Forward speelt, welke activiteiten (gaan) plaatsvinden, wat van mensen 

verwacht wordt en wat men van de vereniging mag verwachten.  

Daarnaast moet er eenheid zijn in alle communicatie uitingen: volgens de huisstijl van Old 

Forward. Eenheid in de verschillende communicatie uitingen vergroot de herkenbaarheid bij 

de doelgroepen van Old Forward en dus ook de effectiviteit van het contact met de 

verschillende doelgroepen. Er zijn verschillende uitingen: 

 Internet 

 Drukwerk 

 Materieel 

 Kleding 

 Bewegwijzering 

De huisstijl wordt vastgesteld door het Bestuur (eventueel in overleg met de PR commissie) 

en iedereen draag deze huisstijl vervolgens uit. Zowel intern als extern. 

 

5.1 Communicatiemiddelen 

Website 

De huidige website wordt onderhouden door één persoon. Inmiddels is besloten dat ook 

iemand van het jeugdbestuur de website bijhoudt omtrent alle jeugdzaken (verslagen, 

foto’s, wedstrijd-/trainingsinformatie. Het is belangrijk om de website up-to-date te houden, 

zeker als social media (twitter, facebook) ingezet worden als stroom. Door het wegvallen van 

het clubblad, is de website de voornaamste bron om alle doelgroepen te informeren. De 

website vullen met actuele informatie en foto’s zorgt ervoor dat doelgroepen de website 

beter gaan bezoeken. Het moet een gewoonte worden om de website te raadplegen voor 

nieuws. Actualiteit is een voorwaarde voor het succes van de website.  

Biedt de website voldoende informatie, is de website goed ingericht, missen we bepaalde 

items, zijn er nog wensen t.a.v. de structuur? Mogelijke aanvullingen binnen de website: 

 Digitaal aanmeldingsformulier 

 Digitaal wijzigingsformulier 

 Koppeling KNVB/voetbal.nl 

 E-mailnieuwsbrief 

 Agenda  

 Foto album 



 

 

Social Media 

Facebook 

Facebook is tegenwoordig een veelgebruikt (social) medium om te communiceren met je 

doelgroepen. De meeste doelgroepen van Old Forward zijn ook aanwezig op Facebook. Het 

ontwikkelen van een Facebook pagina stelt Old Forward in staat om actuele informatie snel 

en eenvoudig te plaatsen en te delen met de doelgroepen. De Facebook pagina is openbaar 

en iedereen kan ‘posten’ op de pagina. De pagina is een aanvulling op de website en dient 

als stroom naar de website. De pagina moet wel gemonitord/gescand worden door een 

beheerder. Op de Facebook pagina kan staan: 

 Contactgegevens 

 Informatie over Old Forward 

 Nieuws over kampioenschappen, toernooien, jubilea, acties 

 Foto’s 

 Aankondigingen van toernooien, wedstrijden, vergaderingen e.d. 

Twitter 

Twitter is tegenwoordig een veelgebruikt (social) medium om te communiceren met je 

doelgroepen. Old Forward heeft een twitter account maar deze wordt momenteel niet actief 

gebruikt. Om effectief te zijn moet het account beheerd worden door een of twee mensen 

die graag en regelmatig tweets willen posten over: 

 Nieuws over kampioenschappen, toernooien, jubilea, acties 

 Aankondigingen van toernooien, wedstrijden, vergaderingen e.d. 

Youtube 

Youtube kan ingezet worden om filmpjes te plaatsen die bijvoorbeeld gemaakt worden 

tijdens toernooien, feestavonden, etc. Op deze manier hoeven de filmpjes niet op de eigen 

website geplaatst te worden. 

Persberichten 

Door middel van een persbericht informeren we regionale kranten en websites over Old 

Forward. We sturen persberichten naar aanleiding van: 

 Jubileum 

 Verslagen van wedstrijden eerste team 

 Kampioenschappen van teams 

 Toernooien 

 Bestuurlijke zaken (bestuurswisselingen, ….) 

 Nieuwe sponsoren 

 Open dagen 

 Acties (sinaasappelactie, ..) 



 

 

E-mailnieuwsbrief 

Voorheen had Old Forward het clubblad om te communiceren met de leden. Door middel 

van een email nieuwsbrief kan Old Forward leden informeren over lopende zaken binnen de 

club. De nieuwsbrief moet structureel en op een vast moment verzonden worden, 

bijvoorbeeld op de 1e van de maand. Leden kunnen zich via de website aanmelden voor de 

nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief kan bestaan uit een aantal vaste rubrieken, denk 

aan: 

 Van de voorzitter/het bestuur 

 Nieuws (met link naar website) 

 Wedstrijdinformatie (met link naar website) 

 Interviews 

 Nieuwe leden/afscheid leden 

 Agenda 

 Contactgegevens 

 Sponsoren 

De input komt van verschillende partijen binnen Old Forward. Voor mensen die de 

nieuwsbrief niet online kunnen ontvangen, kan gedacht worden aan een printversie in de 

kantine. 

Vergaderingen 

De diverse vergaderingen geven veel informatie over bestuurlijke zaken/beslissingen, 

(beleid, financiën, sponsoring), technische zaken (onderhoud, kantine), jeugdzaken 

(wedstrijden, teams). Sommige vergaderingen (jaarvergadering) zijn toegankelijk voor leden 

en ouders van leden, andere vergaderingen zijn ‘besloten’. Ondanks deze beslotenheid, is 

veel informatie relevant of interessant voor de diverse doelgroepen. Het is wenselijk na 

iedere ‘besloten’ vergadering vast te stellen welke informatie actief gecommuniceerd wordt 

aan de doelgroepen (leden, ouders, ed), bijvoorbeeld via de website of een nieuwsbrief. 

Bijeenkomsten 

Naast de formele ledenvergadering organiseert Old Forward klaverjas avonden en andere 

activiteiten. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd door de Club van 50. Andere 

bijeenkomsten zouden kunnen zijn, gelet de gewenste inzet van leden en ouders: 

vrijwilligersbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten, sponsorbijeenkomsten. 

Posters 

Een poster (A3 formaat) kan gebruikt worden in en rondom de kantine om bijvoorbeeld een 

evenement aan te kondigen. De posters hangen op een vast punt, bijvoorbeeld op een groot 

prikbord.  

 

  



 

 

5.2 Communicatiemiddelenmatrix 

Onderstaande matrix geeft aan met welke communicatiemiddelen Old Forward de 

doelgroepen kan en/of wil bereiken. 

  Doelgroep 
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Ledenvergadering X X X X 

 

X X 

   

X 

 Bestuursvergadering 

     

X 

      Jeugdvergadering 

      

X 

     Trainersbijeenkomsten 

 

X 

          PR commissie X X X X X 

     

X 

 Sponsorcommissie 

  

X 

     

X 

   Website X X X X X X X X X X X X 

Social media X X X X 

 

X X 

 

X 

 

X X 

E-mailnieuwsbrief X X X X 

 

X X 

 

X 

 

X X 

Flyers  X X X X X 

     

X X 

Informatiebrochure (nwe leden) X 

  

X 

        E-mail   X X X X X X X X X X X X 

TV scherm (kantine) X 

  

X X 

   

X 

   Informatiebord (buiten) X 

  

X X 

       Prikbord (kantine, kleedkamers) X 

  

X X 

       Nummering (velden, 

kleedkamers) X 

  

X X 

       Bijeenkomsten X 

  

X 

        Posters/affiches X X X X 

 

X X 

     Feestavonden X X X X 

 

X X 

 

X 

 

X X 

Gesprekken X X X X X X X X X X X X 

Telefoon X X X X X X X X X X X X 

Brieven X X X X X X X X X X X X 

Persberichten 

       

X X X 

 

X 

 

  



 

 

6. Organisatie en samenwerking 

6.1 Organogram 

Op dit moment is er nog geen organogram, maar dit is wel een wens vanuit het Bestuur. 

Naast het Bestuur zijn (en worden) een aantal commissies actief: 

 Kantinecommissie 

 Jeugdcommissie 

 Sponsorcommissie 

 PR commissie 

Binnen elke commissie zit een bestuurslid. Dit is een voorwaarde voor optimale 

informatievoorziening aan Bestuur en commissies. 

 

6.2 Verantwoordelijkheden 

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur. Zij stelt het communicatieplan vast en ziet 

toe op de uitvoering. Alle kader- en jeugdbestuursleden zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het communicatieplan. 

De leden, uitvoerenden, ouders en bezoekers zijn medeverantwoordelijk voor de juiste 

informatie uitwisseling. Van hen verwachten we dat ze relevante informatie tot zich nemen 

dan wel doorgeven aan de juiste personen.  

Door het opstellen van een PR commissie binnen Old Forward, kunnen PR- en 

communicatieactiviteiten worden geïnitieerd en gecoördineerd. Binnen de PR commissie zit 

ook een afgevaardigde van het Bestuur. Taken en verantwoordelijkheden van de individuele 

PR commissieleden worden vastgesteld en afgebakend. De PR commissieleden moeten 

voorzien worden van relevante informatie: 

 Vanuit het Bestuur (actiepunten uit de bestuursvergadering) 

 Vanuit het Jeugdbestuur 

 Vanuit andere commissies 

 Naar eigen inzicht 

 

  



 

 

6.3 Samenstelling PR commissie 

De PR commissie bestaat op dit moment uit een aantal vaste leden: 

Freek Pereboom (Bestuur) 

Erwin Mensink (website) 

Robert (website) 

Marieke (website/pr) 

Vacature (social media/pr) 

  



 

 

7. Communicatieplanning 

Voor de communicatieplanning maken we onderscheid tussen enerzijds PR activiteiten die 

vanuit de PR commissie geïnitieerd en uitgevoerd worden en anderzijds communicatie 

activiteiten die opgepakt moeten worden door de verschillende disciplines (doelgroepen) 

binnen Old Forward.  In onderstaande tabel zien we een eerste aanzet van taken en 

verantwoordelijkheden die de verschillende PR-leden binnen de PR-commissie hebben. 

Activiteit Freek Erwin Robert Marieke Vacature Deadline 

Website  Techniek Content Content (jeugd)   

Twitter    Content Content  

Facebook    Content Content  

E-mailnieuwsbrief 

 Techniek  Content/verzen

den 

  

Flyers        

Persberichten 

   Content/verzen

den 

  

Informatiebrochure 

(nwe leden) 

      

Email         

TV scherm (kantine)       

Ledenvergadering       

Bestuursvergadering       

Jeugdvergadering       

Trainersbijeenkomsten       

Informatiebord (buiten)       

Prikbord (kantine, 

kleedkamers) 

      

Nummering (velden, 

kleedkamers) 

      

 

In de communicatieplanning nemen we ook op wanneer bepaalde activiteiten moeten 

plaatsvinden. Bijlage 1 geeft een voorbeeld van deze communicatie/activiteitenplanning.  

De website geeft altijd veel up-to-date informatie. Maar veel informatie moet ook uitgezet 

worden via de kaderleden (trainers, begeleiders). De kaderleden informeren immers de 

spelende leden en ouders. Deze duale benadering moet ervoor zorgen dat de doelgroepen 

tijdig en compleet geïnformeerd worden. Bestuur en Jeugdbestuur zien erop toe dat de 

informatie ook daadwerkelijk bij deze doelgroepen terecht komt.  

 

 

  



 

 

8. Budget 

Het PR en Communicatiebudget wordt jaarlijks vastgesteld door het Bestuur.  

 

9. Evaluatie 

PR-commissie en Bestuur evalueren regelmatig samen welke communicatiemiddelen 

effectief zijn, hoe de PR en Communicatie is verlopen en of de doelstelling wordt gehaald. 

Waar nodig, volgt bijsturing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

BIJLAGE 1 

Spelende leden 

Doel Middelen Verantwoordelijk 

Info over voetbalactiviteiten Website, email, prikbord KNVB, Kaderleden 

Nieuwe spelers wegwijs maken Brochure, website Kaderleden  

   

   

   

 

Ouders 

Doel Middelen Verantwoordelijk 

Info over voetbalactiviteiten Website, email, prikbord KNVB, Kaderleden 

Nieuwe spelers wegwijs maken Brochure, website Kaderleden  

   

   

   

 

  



 

 

Bijlage IV 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT v.v. OLD FORWARD 

 

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB 

modelstatuten voor een voetbalvereniging. 

 

Artikel 1, algemene bepalingen 

1.  De vereniging genaamd voetbalvereniging Old Forward , hierna te noemen "de 

vereniging" is bij notariële akte opgericht op 25 mei 1898  en is gevestigd te 

Wilhelminaoord 

2.  Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met 

de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel 

opnieuw vastgesteld bij notariële akte op ................. 

 

Artikel 2, leden 

a. De vereniging bestaat uit: 

 - pupillen en aspiranten 

 - junioren 

 - senioren 

 - leden van verdienste  

 - ere\leden 

b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. 

c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. 

 

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden 

1.  Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereni-

ging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. 

 Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. 

2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien-

stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de 

algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn 

benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin-

gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. 

  

Artikel 4, donateurs 

1. De vereniging kent naast leden donateurs. 

2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela-

ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur 

vastgestelde bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of 

krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.  

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 

boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

6. De vereniging kent een “Club van 50”, begunstigers kunnen de vereniging met een 

jaarlijkse bijdrage van € 50 financieel ondersteunen.  

 

 

Artikel 5, het lidmaatschap 

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een 

door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier. Voor jeugdleden dient het 

formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het 



 

 

bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke 

bewijzen worden gestaafd. 

2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te 

worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 

3.  Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. De 

contributie wordt naar rato opgemaakt en in rekening gebracht. 

 

Artikel 6, rechten en plichten van leden 

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 en 13.2 van de statuten, hebben alle leden 

de hierna te noemen rechten en plichten. 

1.  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het 

huishoudelijk reglement te ontvangen. 

2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 

3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de 

ledenvergaderingen. 

4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor 

zover door het bestuur niet anders is bepaald. 

5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te 

dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te 

onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het  

 resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat 

het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 

6.  Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun 

adres. 

7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede 

van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven 

richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B. 

 

Artikel 7, straffen 

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met 

de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de 

vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen 

die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden 

betaald. 

3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en weder-

hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of 

ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt afgedaan, 

een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. 

4.  Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een 

beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep 

dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te 

worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te 

richten aan de secretaris van de vereniging. 

 

Artikel 8, clubkleuren 

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: 

a. shirt: wit met groene kraag en bies 

b. broek: wit 

c. kousen: groen met wit 

 

Artikel 9, bestuur 

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penning-

meester en tenminste 4 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.  

2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, 

elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: 



 

 

 a. de algemene leiding van zaken; 

 b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; 

 c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; 

 d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de 

vereniging. 

3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld 

rooster, met uitzondering van de maand juli. Daarenboven vergadert het bestuur zo 

dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) 

leden van het bestuur zulks wensen.  

4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de 

vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op 

verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.  

5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be-

stuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken 

mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige 

stemmen genomen. 

  

Artikel 10, het dagelijks bestuur 

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het 

dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs-

vergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter 

bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede. 

2.  Taken van de voorzitter: 

 a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; 

 b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak 

aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 

3.  Taken van de secretaris: 

 a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte-

kent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden 

en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.  

 b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem 

van verenigingswege zijn toevertrouwd; 

 c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; 

 d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten 

en reglementen; 

 e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van 

alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen. 

4.  Taken van de penningmeester: 

 a. beheert de gelden van de vereniging; 

 b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt 

zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde 

uitgaven; 

 c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 

 d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van 

de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van 

hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de 

op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen 

stukken te bewaren; 

  e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en 

legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over 

het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigings-

jaar. 

 

Artikel 11, bestuursverkiezing 

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af.  

2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur 

gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse 



 

 

vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient 

tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de 

vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedu-

re. 

3.  Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris 

aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden 

en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de 

desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het 

bestuur ambieert. 

 

Artikel 12, kascommissie 

1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de 

leden van de kascommissie benoemd. 

2. De kascommissie bestaat uit twee leden.    

3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is 

gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van 

de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag 

uitgebracht aan de algemene vergadering. 

4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar-

geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De 

kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële 

beheer te doen.  

 

Artikel 13, overige commissies 

De vereniging kent een aantal commissies. Commissies kunnen door de algemene 

vergadering worden ingesteld of door bestuur. Deze commissies staan, ieder op het haar 

toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Verbinding met bestuur 

is geregeld door per commissie een bestuurslid aan te wijzen.  

De vereniging kent de volgende commissies: 

 

 1. jeugdcommissie 

 2. activiteitencommissie 

 3. sponsorcommissie 

 4. onderhoudscommissie  

 5. technische advies commissie  

 6. toernooien commissie 

 7. zaalvoetbalcommissie 

   

1.  Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de taak, bevoegdheid en 

werkwijze van de commissie door het bestuur bepaald.  

2. Het bestuurslid van dienst in de commissie rapporteert de bevindingen aan het 

bestuur en zo nodig aan de algemene vergadering. 

 

Artikel 14, contributie 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de 

algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 

categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Inning vindt 

plaats direct na de algemene jaarvergadering. 

2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

 

Artikel 15, gebouwen en veld gebruik van de vereniging  

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke 

aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 

2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden 

toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.  

3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen 

van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. 



 

 

4. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan 

de leden.  

5.  De leden die gebruik maken van één der gebouwen worden geacht de ruimte netjes 

en schoon achter te laten. 

6. De leden worden geacht trainingsmiddelen als doelen, hesjes en ballen na de training 

op te ruimen. 

7.  Er mag niet op de speelvelden worden getraind, tenzij het bestuur anders instrueert. 

8. De speelvelden mogen niet worden bespeeld buiten de wedstrijden om. 

 

Artikel 16, wedstrijden 

1.  De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en 

indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere 

speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden 

aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team. 

2.  Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te 

wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren 

rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. 

3.  Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen als lid ingeschreven te staan en dienen 

in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 

4.  De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen 

volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider. Begeleidend kader rookt niet 

tijdens wedstrijden. 

5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de 

vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen 

georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. 

 

 

Artikel 17, benoeming hoofdtrainer 

1.  De benoeming van de hoofdtrainer geldt in principe voor de duur van één jaar. 

2.  Halverwege het seizoen wordt, na evaluatie waarbij ook een delegatie van de spelers 

is betrokken, besloten of het contract al dan niet wordt verlengd. 

3. Indien het contract van de hoofdtrainer niet wordt verlengd, wordt er een 

wervingsprocedure opgestart. 

4. De selectiegesprekken geschieden door het bestuur, leider(s) en een delegatie van 

de spelers. De technische adviescommissie kan voorstellen aangeven. 

5.  De benoeming van de hoofdtrainer geschiedt door het bestuur. 

 

Artikel 18, aansprakelijkheid van de leden 

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de 

vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor-

zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben 

gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt 

aangetoond. 

2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de 

K.N.V.B. kunnen de leden wel aansprakelijk worden gesteld. 

 

Artikel 19, representatie 

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris 

hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt: 

a huwelijk van een lid; 

b geboorte zoon/dochter van een lid: 

c tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis; 

d bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind; 

f bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid; 

g overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur. 

 



 

 

Artikel 20, sponsoring 

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. 

De leden worden geacht respectabel om te gaan met ter beschikking gestelde middelen 

van enig sponsor. Het bestuur stelt hiervoor instructies op. 

 

Artikel 21, wijziging van het huishoudelijk reglement 

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de 

algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn 

voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.  

2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van 

het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 

daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de 

dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde 

wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in 

het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.  

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van 

de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de 

leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna 

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, 

ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk 

reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte 

geldige stemmen.  

 

 

Artikel 22, slotbepalingen 

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit 

reglement. 

2.  Na vaststelling van het reglement wordt de tekst zo spoedig mogelijk bekend 

gemaakt aan de leden.  

  

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 20 april 2012. 

 

 

Namens het bestuur van de vereniging. 

 

De voorzitter:   De secretaris: 

 

 


