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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Voorwoord 

De afgelopen maanden is er door het bestuur en d

gewerkt om ons beleidsplan 2022

 

Met ons beleidsplan willen we duidelijkheid geven over de te volgen koers de komende jaren om 

zo meer commitment binnen en buite

uitvoering gebracht kan worden en daardoor de continuïteit van onze vereniging gewaarborgd kan 

blijven. 

 

In ons beleidsplan blikken we kort terug op de afgelopen periode en beschrijven we het doel. 

benoemen de missie en visie van de vereniging en

Vervolgens hebben we de organisatiestructuur 

toelichting en hebben we de vacante functies weergegeven

hebben we de speerpunten van het bestuur en 

geformuleerd. Tenslotte beschrijven we 

we de voortgang bewaken en evalueren en hoe we hiervan verslag 

 

Het beleidsplan wordt ter vaststelling op 19 april 2022 gepresenteerd aan de ALV. 

 

Langs deze weg willen we iedereen 

totstandkoming  van ons beleidsplan

  

Terugblik 

Oranje Blauw’15 is op 5 november 2015 opgericht als gevolg van een fusie tussen 

de voetbalverenigingen VV Vlodrop en PSV’35. 

fusievereniging zijn begin 2015 gekozen door onze leden. De kleur 'oranje' verwijst 

naar de oude clubkleur van VV Vlodrop en de kleur 'blauw' verwijst naar de oude 

clubkleur van PSV'35.  

  

Sinds de oprichting van Oranje Blauw’15 

zonder dat hier een beleidsplan aan ten grondslag ligt.

 

We zijn als fusievereniging voortvarend van start gegaan maar a

afgelopen periode zien we dat jaarlijks 

onze leden kunnen bereiken wat 

maatschappelijke vlak van de vereniging. 

 

Over deze ontwikkeling in de afgelopen periode maken wij ons als bestuur zorgen en zijn wij van 

mening dat de vereniging vanuit een duidelijk 

 

Doel beleidsplan 

Zoals hierboven beschreven maken wij ons als bestuur zorgen over de afname van het aantal 

leden en vrijwilligers en de bereikbaarheid van onze leden 

nieuw beleidsplan 2022-2025 is 

komende jaren om zo meer commitment binnen en buiten onze vereniging te 

beleidsplan tot uitvoering gebracht kan worden

en de kwaliteit van onze vereniging gewaarborgd 

van de huidige situatie en deze waar mogelijk te verbeteren.
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maanden is er door het bestuur en de commissies van Oranje 

beleidsplan 2022-2025 op te stellen.   

duidelijkheid geven over de te volgen koers de komende jaren om 

zo meer commitment binnen en buiten onze vereniging te creëren zodat het beleidsplan tot 

uitvoering gebracht kan worden en daardoor de continuïteit van onze vereniging gewaarborgd kan 

we kort terug op de afgelopen periode en beschrijven we het doel. 

de missie en visie van de vereniging en we hebben een SWOT analyse opgesteld. 

de organisatiestructuur opgenomen, geven we hierop een 

vacante functies weergegeven die ingevuld moeten w

e speerpunten van het bestuur en de commissies voor de periode 2022

beschrijven we hoe we uitvoering gaan geven aan het beleidsplan, hoe 

we de voortgang bewaken en evalueren en hoe we hiervan verslag gaan uitbrengen. 

Het beleidsplan wordt ter vaststelling op 19 april 2022 gepresenteerd aan de ALV. 

edereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan 

van ons beleidsplan 2022-2025. 

Oranje Blauw’15 is op 5 november 2015 opgericht als gevolg van een fusie tussen 

de voetbalverenigingen VV Vlodrop en PSV’35. De naam en het logo van de 

fusievereniging zijn begin 2015 gekozen door onze leden. De kleur 'oranje' verwijst 

ur van VV Vlodrop en de kleur 'blauw' verwijst naar de oude 

Oranje Blauw’15 in 2015 voert het bestuur haar taken 

dat hier een beleidsplan aan ten grondslag ligt.  

reniging voortvarend van start gegaan maar als we terugkijken naar de 

jaarlijks het aantal leden en vrijwilligers afnemen 

wat zijn weerslag heeft op het sportieve, organisatorische

maatschappelijke vlak van de vereniging.  Financieel is de vereniging gezond.  

Over deze ontwikkeling in de afgelopen periode maken wij ons als bestuur zorgen en zijn wij van 

mening dat de vereniging vanuit een duidelijk plan naar de toekomst bestuurd dient te worden.

Zoals hierboven beschreven maken wij ons als bestuur zorgen over de afname van het aantal 

en de bereikbaarheid van onze leden binnen de vereniging. 

is dan ook om duidelijkheid te geven over de te volgen koers de 

meer commitment binnen en buiten onze vereniging te 

beleidsplan tot uitvoering gebracht kan worden. Nog belangrijker is dat daarmee 

van onze vereniging gewaarborgd kunnen blijven. Het is daarbij nodig om te leren 

van de huidige situatie en deze waar mogelijk te verbeteren. 

van Oranje Blauw’15 hard 

duidelijkheid geven over de te volgen koers de komende jaren om 

n onze vereniging te creëren zodat het beleidsplan tot 

uitvoering gebracht kan worden en daardoor de continuïteit van onze vereniging gewaarborgd kan 

we kort terug op de afgelopen periode en beschrijven we het doel. We 

een SWOT analyse opgesteld. 

, geven we hierop een uitgebreide 

die ingevuld moeten worden. Verder 

commissies voor de periode 2022-2025 

geven aan het beleidsplan, hoe 

uitbrengen.  

Het beleidsplan wordt ter vaststelling op 19 april 2022 gepresenteerd aan de ALV.  

bedanken die heeft bijgedragen aan de 

Oranje Blauw’15 is op 5 november 2015 opgericht als gevolg van een fusie tussen 

De naam en het logo van de 

fusievereniging zijn begin 2015 gekozen door onze leden. De kleur 'oranje' verwijst 

ur van VV Vlodrop en de kleur 'blauw' verwijst naar de oude 

voert het bestuur haar taken beheersmatig uit 

ls we terugkijken naar de 

het aantal leden en vrijwilligers afnemen en dat we moeilijk 

het sportieve, organisatorische en sociaal 

Over deze ontwikkeling in de afgelopen periode maken wij ons als bestuur zorgen en zijn wij van 

bestuurd dient te worden. 

Zoals hierboven beschreven maken wij ons als bestuur zorgen over de afname van het aantal 

binnen de vereniging. Het doel van dit 

duidelijkheid te geven over de te volgen koers de 

meer commitment binnen en buiten onze vereniging te creëren zodat het 

. Nog belangrijker is dat daarmee de continuïteit 

Het is daarbij nodig om te leren 



 

 

 

Hoofdstuk 2 Missie, visie

Missie  

De missie geeft aan waar Oranje Bla

aanbod voor iedereen die wil deelnemen aan voetbal gerelateerde activiteiten in een plezierige, 

betrokken en veilige omgeving. 

 

Visie  

De visie geeft aan waar Oranje Blauw’15 voor wilt gaan en dat

betrokkenheid in de vereniging door op sportief, organisatorisch en sociaal maatschappelijk 

gebied nadrukkelijk zichtbaar te zijn in de gemeenschap.

  

Slogan 

Als slogan voor de komende jaren hebben we gekozen voor

 

SWOT-analyse 

De SWOT-analyse vormt de basis voor het bepalen van 

Oranje Blauw’15 en is een samenvatting van 

uitgevoerd. We zien hier de sterktes en

kansen en bedreigingen van buitenaf.  
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Missie, visie, slogan en SWOT-analyse 

geeft aan waar Oranje Blauw’15 voor staat en dat is: het faciliteren van een passend 

aanbod voor iedereen die wil deelnemen aan voetbal gerelateerde activiteiten in een plezierige, 

 

De visie geeft aan waar Oranje Blauw’15 voor wilt gaan en dat is: het bevorderen van de 

betrokkenheid in de vereniging door op sportief, organisatorisch en sociaal maatschappelijk 

gebied nadrukkelijk zichtbaar te zijn in de gemeenschap.  

voor de komende jaren hebben we gekozen voor: ‘Oranje Blauw’15 zijn we samen!

vormt de basis voor het bepalen van het beleid voor de lange termijn van 

Oranje Blauw’15 en is een samenvatting van een interne en externe analyse die we hebben 

. We zien hier de sterktes en zwaktes van de vereniging afgezet tegen de 

kansen en bedreigingen van buitenaf.    

et faciliteren van een passend 

aanbod voor iedereen die wil deelnemen aan voetbal gerelateerde activiteiten in een plezierige, 

et bevorderen van de 

betrokkenheid in de vereniging door op sportief, organisatorisch en sociaal maatschappelijk 

zijn we samen!’  

het beleid voor de lange termijn van 

die we hebben 

afgezet tegen de 



  

 

 



  

Hoofdstuk 3 De vereniging 

Organogram

 
 



 

 

Toelichting organogram 

Algemene ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de leden van Oranje Blauw’15. De ALV is het 

hoogste orgaan binnen de vereniging en de 

(volgens de wet verplicht binnen zes maanden na afloop van h

worden voorgelegd aan de ALV, zoals de aanstelling van een nieuw bestuur

decharge voor het gevoerde beleid, 

beleidsplan. Alle leden zijn stemger

 

Bestuur 

Het bestuur schept de juiste kaders 

maakt. Ook schept het bestuur de juiste kaders waardoor de vrijwilligers op een 

verantwoordelijke, goede en prettige manier hun functies kunnen uitoefenen. Het bestuur is 

verder verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging, het toezicht houden op de 

naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering bren

en bewaken van het vastgestelde beleid met als hoofddoel het waarborgen van de continuïteit van 

Oranje Blauw’15 .   

 

Voorzitter 

Functiedoel 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het bepalen van het verenigingsbeleid in 

samenspraak met overige bestuursleden en commissies. Daarnaast treedt de 

voorzitter zowel intern als naar buiten toe op als woordvoerder namens het bestuur 

en/of de vereniging. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de 

voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur. De voorzitter wordt 

benoemd door de ALV en staat ingeschreven b

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Ambassadeur van Oranje Blauw’15.

 Uitvoeren en waar nodig aanpassen van het beleidsplan, statuten, huishoudelijk 

reglement en WBTR. 

 Leiden van de bestuursvergaderingen.

 Informeert regelmatig naar de gang van zaken binnen de verschillende commissies. 

 Vertegenwoordigen van 

o Algemene Ledenvergadering

o Nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond

 Vertegenwoordigen van de vereniging naar externe partijen:

o Contactpersoon voor De Limburger en overige media

o Vertegenwoordiger bij relevante 

 Overleg met zusterverenigingen over mogelijke/benodigde samenwerking

 Benaderen en begeleiden instroom van (potentiële) nieuwe bestuurs

commissieleden. 

 Sluit aan bij vergaderingen en/of gesprekken waarbij een (e

bestuur gewenst is. 

 Bezoeken receptie en festiviteiten andere verenigingen binnen de gemeente samen met 

bestuur. 
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De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de leden van Oranje Blauw’15. De ALV is het 

hoogste orgaan binnen de vereniging en de ALV wordt minimaal één keer per jaar gehouden 

(volgens de wet verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar). Belangrijke besluiten 

worden voorgelegd aan de ALV, zoals de aanstelling van een nieuw bestuurslid, het verlenen van 

voor het gevoerde beleid,  het wijzigen van statuten en het vaststellen van een 

. Alle leden zijn stemgerechtigd en kunnen hun stem uitoefenen op de ALV.

kaders dat het realiseren en bewaken van de missie en visie mogelijk 

maakt. Ook schept het bestuur de juiste kaders waardoor de vrijwilligers op een 

oede en prettige manier hun functies kunnen uitoefenen. Het bestuur is 

verder verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging, het toezicht houden op de 

naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering bren

en bewaken van het vastgestelde beleid met als hoofddoel het waarborgen van de continuïteit van 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het bepalen van het verenigingsbeleid in 

bestuursleden en commissies. Daarnaast treedt de 

voorzitter zowel intern als naar buiten toe op als woordvoerder namens het bestuur 

en/of de vereniging. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

orzitter is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de vice-

secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur. De voorzitter wordt 

benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK

Taken en verantwoordelijkheden 

Oranje Blauw’15. 

Uitvoeren en waar nodig aanpassen van het beleidsplan, statuten, huishoudelijk 

Leiden van de bestuursvergaderingen. 

Informeert regelmatig naar de gang van zaken binnen de verschillende commissies. 

 het bestuur op interne aangelegenheden: 

Algemene Ledenvergadering. 

Nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond.  

Vertegenwoordigen van de vereniging naar externe partijen: 

Contactpersoon voor De Limburger en overige media. 

Vertegenwoordiger bij relevante overleggen van de Gemeente Roerdalen

Overleg met zusterverenigingen over mogelijke/benodigde samenwerking

Benaderen en begeleiden instroom van (potentiële) nieuwe bestuurs- en/of 

Sluit aan bij vergaderingen en/of gesprekken waarbij een (extra) afvaardiging vanuit het 

Bezoeken receptie en festiviteiten andere verenigingen binnen de gemeente samen met 

De algemene ledenvergadering (ALV) bestaat uit de leden van Oranje Blauw’15. De ALV is het 

wordt minimaal één keer per jaar gehouden 

et boekjaar). Belangrijke besluiten 

, het verlenen van 

en het vaststellen van een 

echtigd en kunnen hun stem uitoefenen op de ALV. 

dat het realiseren en bewaken van de missie en visie mogelijk 

maakt. Ook schept het bestuur de juiste kaders waardoor de vrijwilligers op een 

oede en prettige manier hun functies kunnen uitoefenen. Het bestuur is 

verder verantwoordelijk voor de algemene leiding van de vereniging, het toezicht houden op de 

naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen 

en bewaken van het vastgestelde beleid met als hoofddoel het waarborgen van de continuïteit van 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het bepalen van het verenigingsbeleid in 

bestuursleden en commissies. Daarnaast treedt de 

voorzitter zowel intern als naar buiten toe op als woordvoerder namens het bestuur 

en/of de vereniging. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur. De voorzitter wordt 

Uitvoeren en waar nodig aanpassen van het beleidsplan, statuten, huishoudelijk 

Informeert regelmatig naar de gang van zaken binnen de verschillende commissies.  

overleggen van de Gemeente Roerdalen. 

Overleg met zusterverenigingen over mogelijke/benodigde samenwerking. 

en/of 

xtra) afvaardiging vanuit het 

Bezoeken receptie en festiviteiten andere verenigingen binnen de gemeente samen met 



 

 

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

Werkervaring als leidinggevende en/of een gedegen opleiding afgerond met daarbij de ambitie 

hebben om in eniger vorm leiding te geven.

bedrijf of andere vereniging is een pre.

 

Competenties 

Benaderbaar. 

Communicatief vaardig. 

Gemotiveerd. 

Assertief. 

Proactief. 

Teamplayer. 

 

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter bedraagt 4 

 

Vice-voorzitter 

Functiedoel 

De vice-voorzitter vervangt indien nodig de voorzitter. 

de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De vice-voorzitter is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de 

voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur. De 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven b

 

Taken en verantwoordelijkheden

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter. 

 

Opleidings- en ervaringseisen 

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter. 

 

Competenties 

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter.

 

Tijdsbelasting 

Zie hiervoor het functieprofiel van de v

 

Penningmeester 

Functiedoel 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve beleid van de 

vereniging met als doel het financieel gezond houden van de vereniging. De functie wordt vervuld 

in de hoedanigheid van vrijwilliger.
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Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

Werkervaring als leidinggevende en/of een gedegen opleiding afgerond met daarbij de ambitie 

hebben om in eniger vorm leiding te geven. Ervaring hebben met het runnen van een (eigen) 

bedrijf of andere vereniging is een pre. 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter bedraagt 4 uur per week. 

voorzitter vervangt indien nodig de voorzitter. De functie wordt vervuld in 

de hoedanigheid van vrijwilliger. 

voorzitter is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de 

secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur. De vice-voorzitter 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter.  

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter.  

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter. 

Zie hiervoor het functieprofiel van de voorzitter. 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve beleid van de 

vereniging met als doel het financieel gezond houden van de vereniging. De functie wordt vervuld 

lliger. 

van de statuten, het 

WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

Werkervaring als leidinggevende en/of een gedegen opleiding afgerond met daarbij de ambitie 

ring hebben met het runnen van een (eigen) 

De functie wordt vervuld in 

voorzitter 

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële en administratieve beleid van de 

vereniging met als doel het financieel gezond houden van de vereniging. De functie wordt vervuld 



 

 

 

Plaats in de organisatie  

De penningmeester is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter

voorzitter en secretaris het dagelijkse bestuur. De penningmeester wordt benoemd door de ALV 

en staat ingeschreven bij de KvK.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Verwerken van de financiële administratie (bank en kas) in een boe

 Controleren van inkoopfacturen en verricht

 Beheer van de algemene kas. De kas van de kantine wordt beheerd door de 

kantinebeheerder. 

 Tijdig betalen van salarissen, loonheffingen en vrijwilligersvergoedingen. De 

salarisadministratie is uitbesteed aan een externe

 Actueel houden van het personeels

 Samen met de ledenadministrateur incasseren van de

opvolgen van gestorneerde contributiebedragen. De ledenadministrateur houdt de 

ledenadministratie bij in Spor

 Opvolgen van niet betaalde sponsorfacturen. De sponsorcommissie stelt de 

sponsorfacturen op en verstuurd

 Opstellen van het financieel jaarverslag (balans, verlies

voorleggen aan de kascontrolecommissie en presenteren op de ALV.

 Vaststellen van de verkoopprijzen in de ka

 Beheer van de pinautomaat 

 Zorgdragen voor kleingeld in de kantine en tijdens het jeugdto

 Deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en het gevraagd en 

ongevraagd adviseren van het bestuur over financiële

 Zorgdragen voor bewaking van d

 Het doorvoeren van mogelijke kostenbesparingen.

 Identificeren en beheersen van risico’s

 Aanvragen en opvolgen subsidies bij gemeen

 Inschrijven fondswervende acties bij P

 Beheer van de verzekeringsportefeuille

 Contact met externe partijen zoals salarisverwerker, verzekeraar e

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Werkervaring en/of een afgeronde opleiding op financieel, administratief of 

bedrijfseconomisch gebied. 

 Goede kennis van financiële en administratieve processen.

 Vaardig in het gebruik van financiële software en Microsoft Office.

 

Competenties 

 Betrouwbaar. 

 Gemotiveerd. 

 Accuraat. 

 Communicatief vaardig. 

 Proactief. 

 Analytisch. 
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penningmeester is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter

en secretaris het dagelijkse bestuur. De penningmeester wordt benoemd door de ALV 

. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Verwerken van de financiële administratie (bank en kas) in een boekhoudprogramma

Controleren van inkoopfacturen en verrichten van betalingen. 

Beheer van de algemene kas. De kas van de kantine wordt beheerd door de 

Tijdig betalen van salarissen, loonheffingen en vrijwilligersvergoedingen. De 

salarisadministratie is uitbesteed aan een externe salarisverwerker. 

Actueel houden van het personeelsdossier.  

Samen met de ledenadministrateur incasseren van de contributies via Sportlink en het 

opvolgen van gestorneerde contributiebedragen. De ledenadministrateur houdt de 

ledenadministratie bij in Sportlink.  

Opvolgen van niet betaalde sponsorfacturen. De sponsorcommissie stelt de 

sponsorfacturen op en verstuurd deze naar de sponsoren. 

Opstellen van het financieel jaarverslag (balans, verlies- en winstrekening en begroting), 

voorleggen aan de kascontrolecommissie en presenteren op de ALV. 

Vaststellen van de verkoopprijzen in de kantine. 

maat in de kantine. 

Zorgdragen voor kleingeld in de kantine en tijdens het jeugdtoernooi. 

Deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en het gevraagd en 

ongevraagd adviseren van het bestuur over financiële aangelegenheden.

Zorgdragen voor bewaking van de kosten en volledigheid van omzet. 

Het doorvoeren van mogelijke kostenbesparingen. 

beheersen van risico’s. 

Aanvragen en opvolgen subsidies bij gemeente, TASO, BOSA etc.   

Inschrijven fondswervende acties bij Plus, Rabobank etc. 

de verzekeringsportefeuille.  

Contact met externe partijen zoals salarisverwerker, verzekeraar en banken

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

Werkervaring en/of een afgeronde opleiding op financieel, administratief of 

bedrijfseconomisch gebied.  

Goede kennis van financiële en administratieve processen. 

t gebruik van financiële software en Microsoft Office. 

 

penningmeester is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter, vice-

en secretaris het dagelijkse bestuur. De penningmeester wordt benoemd door de ALV 

khoudprogramma. 

Beheer van de algemene kas. De kas van de kantine wordt beheerd door de 

Tijdig betalen van salarissen, loonheffingen en vrijwilligersvergoedingen. De 

contributies via Sportlink en het 

opvolgen van gestorneerde contributiebedragen. De ledenadministrateur houdt de 

Opvolgen van niet betaalde sponsorfacturen. De sponsorcommissie stelt de 

en winstrekening en begroting), 

Deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en het gevraagd en 

. 

n banken. 

van de statuten, het 

en bewaken van het 

Werkervaring en/of een afgeronde opleiding op financieel, administratief of 



 

 

 Teamplayer. 

Tijdsbelasting 

Gemiddeld neemt het penningmeesterschap drie tot vier uur per week in beslag. 

 

Secretaris 

Functiedoel 

De secretaris is de penvoerder van het bestuur en draagt zorg voor een juiste communicatie vanuit 

het bestuur naar de leden en voor de archivering en beheer van ledenadministratie. 

wordt vervuld in de hoedanigheid van v

 

Plaats in de organisatie 

De secretaris is bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter

en penningmeester het dagelijkse bestuur. De 

ingeschreven bij de KvK. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Het aansturen van secretariaat

consul. 

 Beheer van de mailbox van Oranje Blauw’15.

 Beheer van de fysieke postbus Oranje Blauw’15.

 Mutaties van bestuursleden doorgeven a

 Jaarlijkse inschrijving van de elftallen bij de KNVB.

 Het zorgen voor publicatie

 Het notuleren van de ALV en de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

 Het verzenden van uitgaande stukken.

 De distributie van inkomende stukken. 

 Een archief bijhouden van officiële stukken (contracten e.d

 Het bijhouden van een agenda van bijzondere gebeurtenissen en jubilea. 

 Het beheren van sportlink (gegevens van de leden).

 Het aanleveren van informatie 

 Samen met de overige bestuursleden z

het huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van 

het vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre.

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Gemotiveerd. 

 Proactief. 

 Delegeren. 

Tijdsbelasting 

De tijdsbelasting voor secretaris 

binnengekomen stukken, beantwoorden van vragen (bijvoorbeeld m.b.t. ledenadministratie)

af- en aanmeldingen. Gemiddeld kan vier uur per week worden aangehouden en bij uitzondering 

meer uren. 
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Gemiddeld neemt het penningmeesterschap drie tot vier uur per week in beslag. 

De secretaris is de penvoerder van het bestuur en draagt zorg voor een juiste communicatie vanuit 

het bestuur naar de leden en voor de archivering en beheer van ledenadministratie. 

wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

s bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter

het dagelijkse bestuur. De secretaris wordt benoemd door de ALV en staat 

Taken en verantwoordelijkheden 

Het aansturen van secretariaat waaronder de ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat en 

Beheer van de mailbox van Oranje Blauw’15. 

Beheer van de fysieke postbus Oranje Blauw’15. 

Mutaties van bestuursleden doorgeven aan de KvK. 

Jaarlijkse inschrijving van de elftallen bij de KNVB. 

Het zorgen voor publicatie en verzending van agenda’s voor vergaderingen.

Het notuleren van de ALV en de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 

Het verzenden van uitgaande stukken. 

De distributie van inkomende stukken.  

Een archief bijhouden van officiële stukken (contracten e.d.).  

Het bijhouden van een agenda van bijzondere gebeurtenissen en jubilea. 

Het beheren van sportlink (gegevens van de leden). 

Het aanleveren van informatie voor op de website en social media. 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, 

het huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre. 

 

De tijdsbelasting voor secretaris kan per week erg verschillend zijn. Dit is afhankelijk van 

binnengekomen stukken, beantwoorden van vragen (bijvoorbeeld m.b.t. ledenadministratie)

Gemiddeld kan vier uur per week worden aangehouden en bij uitzondering 

Gemiddeld neemt het penningmeesterschap drie tot vier uur per week in beslag.   

De secretaris is de penvoerder van het bestuur en draagt zorg voor een juiste communicatie vanuit 

het bestuur naar de leden en voor de archivering en beheer van ledenadministratie. De functie 

s bestuurslid van Oranje Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter, vice-voorzitter 

wordt benoemd door de ALV en staat 

waaronder de ledenadministratie, wedstrijdsecretariaat en 

verzending van agenda’s voor vergaderingen. 

Het notuleren van de ALV en de vergaderingen van het dagelijks bestuur.  

Het bijhouden van een agenda van bijzondere gebeurtenissen en jubilea.  

van de statuten, 

het huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

kan per week erg verschillend zijn. Dit is afhankelijk van 

binnengekomen stukken, beantwoorden van vragen (bijvoorbeeld m.b.t. ledenadministratie) en 

Gemiddeld kan vier uur per week worden aangehouden en bij uitzondering 



 

 

Kascontrolecommissie 

Functiedoel 

De leden van de kascontrolecommissie onderzoeken en controleren de financiële administratie en 

het financieel jaarverslag van de vereniging met als doel zekerheid te verkrijgen over de juistheid 

hiervan. De leden van de kascontrolecommissie vervullen de functie in de hoedanigheid van 

vrijwilliger. 

 

Plaats in de organisatie 

De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur en worden benoemd door de ALV.  De leden worden benoemd voor de 

duur van drie jaar en zijn slecht één maal herbenoembaar. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Het onderzoeken en controleren de financiële administratie en het financieel jaarverslag

voorafgaand aan de ALV 

 Het aandragen van eventuele verbetervoorstellen voor het voeren van de 

administratie (1x per jaar).

 Schriftelijk en mondeling verslag uitbrengen aan de ALV over het gevoerde financiële 

beleid door het bestuur (1x per jaar). 

 

Opleidings- en ervaringseisen  

 Kennis op financieel en administratief gebied.

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Analytisch. 

 

Tijdsbelasting 

De tijdsbelasting voor een lid van de kascontrolecommissie zal gemiddeld drie tot vier 

uur per jaar bedragen.  

 

Vertrouwenspersoon 

Functiedoel 

Oranje Blauw’15  wilt een voetbalvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd 

voelen. De vertrouwenspersoon heeft als doel het in stand houden of verbeteren van de 

omgangsvormen binnen de vereniging 

vertrouwdheid voor de individuele leden. De vertrouwenspersoon neem een onafhan

positie in, gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden en heeft 

geheimhoudingsplicht. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De vertrouwenspersoon mag geen andere vrijwilligersfunctie u

wordt benoemd door de ALV.  

 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

 Aanspreekpunt voor leden, ouders van leden, vrijwilligers en werknemers van de 

vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken 

hebben met ongewenst gedrag.

 Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.
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De leden van de kascontrolecommissie onderzoeken en controleren de financiële administratie en 

het financieel jaarverslag van de vereniging met als doel zekerheid te verkrijgen over de juistheid 

ntrolecommissie vervullen de functie in de hoedanigheid van 

De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur en worden benoemd door de ALV.  De leden worden benoemd voor de 

duur van drie jaar en zijn slecht één maal herbenoembaar.  

antwoordelijkheden       

Het onderzoeken en controleren de financiële administratie en het financieel jaarverslag

voorafgaand aan de ALV (1x per jaar). 

Het aandragen van eventuele verbetervoorstellen voor het voeren van de 

er jaar). 

Schriftelijk en mondeling verslag uitbrengen aan de ALV over het gevoerde financiële 

beleid door het bestuur (1x per jaar).  

Kennis op financieel en administratief gebied. 

 

De tijdsbelasting voor een lid van de kascontrolecommissie zal gemiddeld drie tot vier 

wilt een voetbalvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd 

voelen. De vertrouwenspersoon heeft als doel het in stand houden of verbeteren van de 

ngsvormen binnen de vereniging welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en 

vertrouwdheid voor de individuele leden. De vertrouwenspersoon neem een onafhan

positie in, gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden en heeft 

e functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

De vertrouwenspersoon mag geen andere vrijwilligersfunctie uitoefenen binnen de vereniging en 

Taken en verantwoordelijkheden 

Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag binnen de vereniging.

Aanspreekpunt voor leden, ouders van leden, vrijwilligers en werknemers van de 

vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken 

hebben met ongewenst gedrag. 

Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding.

De leden van de kascontrolecommissie onderzoeken en controleren de financiële administratie en 

het financieel jaarverslag van de vereniging met als doel zekerheid te verkrijgen over de juistheid 

ntrolecommissie vervullen de functie in de hoedanigheid van 

De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur en worden benoemd door de ALV.  De leden worden benoemd voor de 

   

Het onderzoeken en controleren de financiële administratie en het financieel jaarverslag  

Het aandragen van eventuele verbetervoorstellen voor het voeren van de financiële 

Schriftelijk en mondeling verslag uitbrengen aan de ALV over het gevoerde financiële 

De tijdsbelasting voor een lid van de kascontrolecommissie zal gemiddeld drie tot vier 

wilt een voetbalvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen 

voelen. De vertrouwenspersoon heeft als doel het in stand houden of verbeteren van de 

welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en 

vertrouwdheid voor de individuele leden. De vertrouwenspersoon neem een onafhankelijke 

e functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

itoefenen binnen de vereniging en 

Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag binnen de vereniging. 

Aanspreekpunt voor leden, ouders van leden, vrijwilligers en werknemers van de 

vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken 

Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding. 



 

 

 Bemiddeling en advisering naar aanleiding van de melding.

 Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties.

 Identificeren en opvolgen van ongewenst gedrag.

 Het oppakken en afhandelen van klachten.

 Anonieme registratie van meldingen en jaarlijkse anonieme rapportage aan het bestuur 

van de vereniging. 

 Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de 

vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag.

 Zichtbaar zijn voor de leden binnen de vereniging.

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Werkervaring en/of een afgeronde opleiding op het 

 Heeft kennis van de sociale kaart.

 Heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond.

 

Competenties 

 Integer. 

 Zichtbaar. 

 Luistervaardig. 

 Communicatief vaardig. 

 Verbaal sterk. 

 Reflecterend vermogen. 

 Onafhankelijk. 

 Kritisch. 

 Vertrouwelijk. 

 Organisatiesensitiviteit. 

 

Tijdsbelasting 

De tijdsbelasting voor de vertrouwenspersoon is niet inzichtelijk aangezien deze 

functie niet is ingevuld op dit moment.

 

Technische commissie senioren

Functiedoel 

De (voorzitter van de) TC Senioren  is verantwoordelijk voor het creëren en waarborgen van de 

juiste (rand)voorwaarden om  zowel prestatief alsook recreatief de teamdoelstellingen te 

realiseren . De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter TC Senioren is de schakel tussen het dagelijks bestuur

(wedstrijd)secretaris en overige commissies.

bestuur, wordt benoemd door de ALV en staat ing

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Samenstellen seniorenteams.

 Aanstellen trainers/leiders in samenspraak met de spelersraad.

 Aanstellen keeperstrainer voor de senioren zodat de keepers zich kunnen blijven 

doorontwikkelen. 

 Evaluatiegesprekken met trainers.

 Opstellen, naleven en updaten technisch beleid senioren.

 Opstellen jaarplan en doelstellingen 

 Begeleiding overgang jeugdspelers.
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Bemiddeling en advisering naar aanleiding van de melding. 

ntwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties. 

Identificeren en opvolgen van ongewenst gedrag. 

Het oppakken en afhandelen van klachten. 

Anonieme registratie van meldingen en jaarlijkse anonieme rapportage aan het bestuur 

gd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de 

vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag. 

Zichtbaar zijn voor de leden binnen de vereniging. 

Werkervaring en/of een afgeronde opleiding op het gebied van vertrouwenspersoon.

eft kennis van de sociale kaart. 

eeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond.

 

 

 

De tijdsbelasting voor de vertrouwenspersoon is niet inzichtelijk aangezien deze 

functie niet is ingevuld op dit moment.   

Technische commissie senioren 

De (voorzitter van de) TC Senioren  is verantwoordelijk voor het creëren en waarborgen van de 

juiste (rand)voorwaarden om  zowel prestatief alsook recreatief de teamdoelstellingen te 

realiseren . De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

De voorzitter TC Senioren is de schakel tussen het dagelijks bestuur, trainers, leiders, 

(wedstrijd)secretaris en overige commissies. De voorzitter TC Senioren neemt zitting in het 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Samenstellen seniorenteams. 

Aanstellen trainers/leiders in samenspraak met de spelersraad. 

Aanstellen keeperstrainer voor de senioren zodat de keepers zich kunnen blijven 

ekken met trainers. 

updaten technisch beleid senioren. 

en doelstellingen per team en in overleg met de trainers 

Begeleiding overgang jeugdspelers. 

Anonieme registratie van meldingen en jaarlijkse anonieme rapportage aan het bestuur 

gd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de 

gebied van vertrouwenspersoon. 

eeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond. 

De tijdsbelasting voor de vertrouwenspersoon is niet inzichtelijk aangezien deze 

De (voorzitter van de) TC Senioren  is verantwoordelijk voor het creëren en waarborgen van de 

juiste (rand)voorwaarden om  zowel prestatief alsook recreatief de teamdoelstellingen te 

leiders, 

neemt zitting in het 

Aanstellen keeperstrainer voor de senioren zodat de keepers zich kunnen blijven 

per team en in overleg met de trainers en leiders. 



 

 

 Klankbord van trainers, leiders

 Opleiding trainers en leiders.

 Organiseren medische zaken (verzorger)

 Nemen van disciplinaire maatregelen bij overschrijding normen en waarden.

 Het in kaart brengen en terugkoppelen naar het dagelijks bestuur van potentiële kansen 

en bedreigingen van en voor de senioren.

 Schakel tussen leiders en (wedstrijd)secretariaat:

o Inschrijven teams

o Verplaatsen wedstrijden

o Wedstrijdzaken-

 Schakel tussen jeugdleiders en consul:

o Afgelastingen (wedstrijden en trainingen)

 Organiseren van leidersvergaderingen

 Informeren over en commitment creëren voor inkomsten genererende activiteiten. 

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre.

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Gemotiveerd. 

 Assertief. 

 Proactief. 

 Teamplayer. 

 Voetbaltechnisch onderlegd (pre).

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter TC Senioren schommelt behoorlijk gedurende het 

seizoen. Minimaal  een à twee uur

 

Technische commissie jeugd 

Functiedoel 

De (voorzitter van de) TC Jeugd is verantwoordelijk voor het organisatorische en sportieve beleid 

voor de leden die actief zijn in een jeugdteam en/of onlangs zijn doorgestroomd naar een van de 

seniorenteams. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter TC Jeugd is de schakel tussen het bestuur,

overige commissies en schakelt indirect met jeugdleiders en ouders via de coördinatoren en 

commissieleden. De voorzitter TC 

en staat ingeschreven bij de KvK.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Uitvoeren en waar nodig 

 Coördinatie van de teamindelingen voor de jeug

 Aanstellen keeperstrainer voor de jeugd zodat de keepers zich kunnen blijven 

doorontwikkelen. 
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leiders, spelers en spelersraad. 

Opleiding trainers en leiders. 

Organiseren medische zaken (verzorger). 

Nemen van disciplinaire maatregelen bij overschrijding normen en waarden.

Het in kaart brengen en terugkoppelen naar het dagelijks bestuur van potentiële kansen 

voor de senioren. 

Schakel tussen leiders en (wedstrijd)secretariaat: 

Inschrijven teams.  

Verplaatsen wedstrijden. 

-app. 

Schakel tussen jeugdleiders en consul: 

Afgelastingen (wedstrijden en trainingen). 

Organiseren van leidersvergaderingen. 

Informeren over en commitment creëren voor inkomsten genererende activiteiten. 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre. 

 

Voetbaltechnisch onderlegd (pre). 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter TC Senioren schommelt behoorlijk gedurende het 

uur en maximaal zes uur per week.  

De (voorzitter van de) TC Jeugd is verantwoordelijk voor het organisatorische en sportieve beleid 

voor de leden die actief zijn in een jeugdteam en/of onlangs zijn doorgestroomd naar een van de 

seniorenteams. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

De voorzitter TC Jeugd is de schakel tussen het bestuur, commissieleden, (wedstrijd)secretaris en 

en schakelt indirect met jeugdleiders en ouders via de coördinatoren en 

ter TC Jeugd neemt zitting in het bestuur, wordt benoemd door de ALV 

en staat ingeschreven bij de KvK. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Uitvoeren en waar nodig aanpassen van het jeugdbeleid van Oranje Blauw’15.

Coördinatie van de teamindelingen voor de jeugdteams.  

Aanstellen keeperstrainer voor de jeugd zodat de keepers zich kunnen blijven 

Nemen van disciplinaire maatregelen bij overschrijding normen en waarden. 

Het in kaart brengen en terugkoppelen naar het dagelijks bestuur van potentiële kansen 

Informeren over en commitment creëren voor inkomsten genererende activiteiten.  

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter TC Senioren schommelt behoorlijk gedurende het 

De (voorzitter van de) TC Jeugd is verantwoordelijk voor het organisatorische en sportieve beleid 

voor de leden die actief zijn in een jeugdteam en/of onlangs zijn doorgestroomd naar een van de 

(wedstrijd)secretaris en 

en schakelt indirect met jeugdleiders en ouders via de coördinatoren en 

wordt benoemd door de ALV 

Oranje Blauw’15. 

Aanstellen keeperstrainer voor de jeugd zodat de keepers zich kunnen blijven 



 

 

 Opleiding jeugdtrainers en jeugdleiders.

 Overleg met zusterverenigingen over het mogelijk samenstellen van combinatie

 Het in kaart brengen en teru

en bedreigingen van en voor de jeugd.

 Schakel tussen jeugdleiders en (wedstrijd)secretariaat:

o Inschrijven jeugdteams (veld en zaalcompetitie)

o Verplaatsen wedstrijden

o Wedstrijdzaken-

 Schakel tussen jeugdleiders en consul:

o Afgelastingen (wedstrijden en trainingen)

 Organiseren van jeugdleidersvergaderingen, informatieavonden voor ouders en/of 

jeugdspelers. 

 Benaderen en begeleiden instroom van (potentiële) nieuwe jeugdleiders.

 Het in kaart brengen van de relevante jeugdtoernooien in de omgeving.

 Bijdrage aan en/of communicatie omtrent organisatie jeugdkamp en jeugdtoernooien 

Oranje Blauw’15. 

 Informeren over en commitment creëren voor inkomsten genererende activiteiten. 

 Samen met de overige bestuursle

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet 

competenties zijn daarentegen vereist dan wel een pre.

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Gemotiveerd. 

 Assertief. 

 Proactief. 

 Teamplayer. 

 Voetbaltechnisch onderlegd (pre).

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter TC 

seizoen. Minimaal  een à twee uur

rondom de start van het seizoen (Augustus/September) en de periode rondom het maken van de 

teamindelingen (April/Mei/Juni).

 

Activiteitencommissie 

Functiedoel 

Het organiseren van activiteiten voor de leden en andere betrokkenen van Oranje Blauw’15.

functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter van de activiteitencommissi

activiteitencommissie aan. De voorzitter 

ALV en staat ingeschreven bij de KvK.

 

Taken en verantwoordelijkheden
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Opleiding jeugdtrainers en jeugdleiders. 

Overleg met zusterverenigingen over het mogelijk samenstellen van combinatie

Het in kaart brengen en terugkoppelen naar het dagelijks bestuur van potentiële kansen 

en bedreigingen van en voor de jeugd. 

Schakel tussen jeugdleiders en (wedstrijd)secretariaat: 

Inschrijven jeugdteams (veld en zaalcompetitie) 

Verplaatsen wedstrijden 

-app 

en jeugdleiders en consul: 

Afgelastingen (wedstrijden en trainingen) 

Organiseren van jeugdleidersvergaderingen, informatieavonden voor ouders en/of 

Benaderen en begeleiden instroom van (potentiële) nieuwe jeugdleiders.

n de relevante jeugdtoernooien in de omgeving. 

Bijdrage aan en/of communicatie omtrent organisatie jeugdkamp en jeugdtoernooien 

Informeren over en commitment creëren voor inkomsten genererende activiteiten. 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele 

competenties zijn daarentegen vereist dan wel een pre. 

 

Voetbaltechnisch onderlegd (pre). 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter TC Jeugd schommelt behoorlijk gedurende het 

uur en maximaal zes à acht uur per week. Het zwaartepunt ligt 

rondom de start van het seizoen (Augustus/September) en de periode rondom het maken van de 

teamindelingen (April/Mei/Juni).  

Het organiseren van activiteiten voor de leden en andere betrokkenen van Oranje Blauw’15.

functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

activiteitencommissie neemt zitting in het bestuur en stuurt de 

voorzitter van de activiteitencommissie wordt benoemd door de 

ALV en staat ingeschreven bij de KvK. 

Taken en verantwoordelijkheden 

Overleg met zusterverenigingen over het mogelijk samenstellen van combinatie-teams. 

gkoppelen naar het dagelijks bestuur van potentiële kansen 

Organiseren van jeugdleidersvergaderingen, informatieavonden voor ouders en/of 

Benaderen en begeleiden instroom van (potentiële) nieuwe jeugdleiders. 

 

Bijdrage aan en/of communicatie omtrent organisatie jeugdkamp en jeugdtoernooien 

Informeren over en commitment creëren voor inkomsten genererende activiteiten.  

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

Jeugd schommelt behoorlijk gedurende het 

Het zwaartepunt ligt 

rondom de start van het seizoen (Augustus/September) en de periode rondom het maken van de 

Het organiseren van activiteiten voor de leden en andere betrokkenen van Oranje Blauw’15. De 

neemt zitting in het bestuur en stuurt de 

wordt benoemd door de 



 

 

 Organiseert en coördineert activiteiten voor de 

senioren) zoals jeugdtoernooi, zaaltoernooi, jeugdkamp, thema

activiteiten met andere verenigingen, activiteiten rondom wedstrijden (Super Sunday), 

Sinterklaas, nieuwjaarsreceptie, activiteit rondo

vrijwilligersdag en clubacties (kerststukjes, De Grote Clubactie etc).

 Voert allerhande werkzaamheden uit ten behoeve van de organisatie van activiteiten

 Bedenkt nieuwe ideeën m.b.t. activiteiten i.s.m. leden en 

commitment en draagvlak binnen de vereniging.

 Is verantwoordelijk voor het 

o Jaarplan. 

o Draaiboek / notulen activiteiten

 Bewaakt de activiteiten jaarplanning en stemt deze af met: 

o Afgevaardigde bestuur

o Overige commissieleden

o Kantinecommissie

o Vrijwilligerscommissie

o PR-commissie  

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele 

competenties zijn daarentegen vereist dan wel een pre.

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Gemotiveerd. 

 Proactief. 

 Creatief 

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de 

uur per week, afhankelijk van de activiteitenplanning.

 

Sponsorcommissie 

Functiedoel 

De (voorzitter van de) sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten 

met bestaande en het werven van nieuwe sponsors om zodoende financiële middelen te 

verwerven. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter sponsorcommissie neemt zitting in het d

sponsorcommissie (idealiter 2 a 3 commissieleden) aan.

activiteitencommissie wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij d

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Opstellen jaarplan. 

 Opstellen en up-to-date houden van het sponsorplan

 Laten aanmaken van sponsorborden

 Factureren en contracten opstellen (i.
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Organiseert en coördineert activiteiten voor de verschillende doelgroepen (jeugd en 

jeugdtoernooi, zaaltoernooi, jeugdkamp, thema-avonden in de kantine, 

activiteiten met andere verenigingen, activiteiten rondom wedstrijden (Super Sunday), 

Sinterklaas, nieuwjaarsreceptie, activiteit rondom ALV, seizoensopening en 

vrijwilligersdag en clubacties (kerststukjes, De Grote Clubactie etc). 

Voert allerhande werkzaamheden uit ten behoeve van de organisatie van activiteiten

Bedenkt nieuwe ideeën m.b.t. activiteiten i.s.m. leden en andere commissies en creëert 

commitment en draagvlak binnen de vereniging. 

Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en up-to-date houden van:  

Draaiboek / notulen activiteiten. 

jaarplanning en stemt deze af met:  

de bestuur 

Overige commissieleden 

Kantinecommissie 

Vrijwilligerscommissie 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele 

competenties zijn daarentegen vereist dan wel een pre. 

 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de activiteitencommissie bedraagt gedurende het seizoen een

uur per week, afhankelijk van de activiteitenplanning. 

De (voorzitter van de) sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten 

met bestaande en het werven van nieuwe sponsors om zodoende financiële middelen te 

De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

De voorzitter sponsorcommissie neemt zitting in het dagelijkse bestuur en stuurt de 

commissie (idealiter 2 a 3 commissieleden) aan. De voorzitter van de 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK.

Taken en verantwoordelijkheden 

date houden van het sponsorplan en sponsorpakketten.

Laten aanmaken van sponsorborden, doeken, sponsoruitingen website e.d.

contracten opstellen (i.s.m. penningmeester). 

verschillende doelgroepen (jeugd en 

avonden in de kantine, 

activiteiten met andere verenigingen, activiteiten rondom wedstrijden (Super Sunday), 

m ALV, seizoensopening en –afsluiting, 

Voert allerhande werkzaamheden uit ten behoeve van de organisatie van activiteiten. 

andere commissies en creëert 

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

bedraagt gedurende het seizoen een 

De (voorzitter van de) sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten 

met bestaande en het werven van nieuwe sponsors om zodoende financiële middelen te 

agelijkse bestuur en stuurt de 

e KvK. 

sponsorpakketten. 

sponsoruitingen website e.d. 



 

 

 Uitnodigen van sponsors bij verenigingsactiviteiten.

 Attenties versturen bij festiviteiten sponsors.

 Potentiële nieuwe sponsors benaderen.

 Nieuwe bedrijven in de regio ‘warm maken’ om deze later te kunnen benaderen.

 Overzicht opstellen en up to date 

zijn benaderd of sponsor zijn zodat bij een eventuele overdracht de kennis hierover niet 

verloren gaat. 

 Relatiebeheer met sponsors.

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre.

 

Competenties 

 Commercieel vaardig. 

 Communicatief vaardig. 

 Assertief. 

 Proactief. 

 In staat een netwerk op te bouwen/beheren..

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter Sponsoring schommelt behoorlijk 

gedurende het seizoen. Minimaal 

Bij deze functie kun je de tijdsbelasting zeer goed zelf invullen.

 

PR-commissie 

Functiedoel 

Het actief communiceren over de voetbalprestaties,  de activiteiten naast het voetba

ontwikkelingen binnen Oranje Blauw’15 en op de accommodatie en het vergroten van de 

zichtbaar van de vereniging in de omgeving.

vrijwilliger. 

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter van de PR-commissi

voorzitter van de PR-commissie wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Opstellen communicatie

 Goede interne communicatie naar en tussen leden.

o Plaatsen van nieuwsberichten op de website

o Bijhouden van de Social Media kanalen Facebook en Instagram

 Goede externe communicatie naar de omgeving van Oranje Blauw’15.

o Plaatsen van artikelen op de website

o Bijhouden van de Social Media kanalen

o Persberichten en artikelen 

Dagblad De Limburger.

 Het vergroten van bekendheid en zichtbaarheid van Oranje Blauw’15 in de omgeving.

o Plaatsen van artikelen op de website
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Uitnodigen van sponsors bij verenigingsactiviteiten. 

Attenties versturen bij festiviteiten sponsors. 

Potentiële nieuwe sponsors benaderen. 

Nieuwe bedrijven in de regio ‘warm maken’ om deze later te kunnen benaderen.

Overzicht opstellen en up to date houden van bedrijven in de regio die op enig moment 

zijn benaderd of sponsor zijn zodat bij een eventuele overdracht de kennis hierover niet 

Relatiebeheer met sponsors. 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de st

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre. 

 

In staat een netwerk op te bouwen/beheren.. 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter Sponsoring schommelt behoorlijk 

Minimaal  een à twee uur en maximaal vier uur per week

Bij deze functie kun je de tijdsbelasting zeer goed zelf invullen. 

Het actief communiceren over de voetbalprestaties,  de activiteiten naast het voetba

ontwikkelingen binnen Oranje Blauw’15 en op de accommodatie en het vergroten van de 

zichtbaar van de vereniging in de omgeving. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van 

commissie neemt zitting in het bestuur en stuurt de PR-commissie aan

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK.

Taken en verantwoordelijkheden 

communicatieplan (structureel en ad hoc) en jaarkalender.  

Goede interne communicatie naar en tussen leden. 

Plaatsen van nieuwsberichten op de website. 

Bijhouden van de Social Media kanalen Facebook en Instagram. 

Goede externe communicatie naar de omgeving van Oranje Blauw’15. 

Plaatsen van artikelen op de website. 

den van de Social Media kanalen Facebook en Instagram. 

en artikelen aan de lokale en regionale media RoerdalenNu, 

Dagblad De Limburger. 

Het vergroten van bekendheid en zichtbaarheid van Oranje Blauw’15 in de omgeving.

ikelen op de website en andere media. 

Nieuwe bedrijven in de regio ‘warm maken’ om deze later te kunnen benaderen. 

houden van bedrijven in de regio die op enig moment 

zijn benaderd of sponsor zijn zodat bij een eventuele overdracht de kennis hierover niet 

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter Sponsoring schommelt behoorlijk 

uur per week. 

Het actief communiceren over de voetbalprestaties,  de activiteiten naast het voetbal en de 

ontwikkelingen binnen Oranje Blauw’15 en op de accommodatie en het vergroten van de 

De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van 

commissie aan. De 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK. 

 

 

aan de lokale en regionale media RoerdalenNu, 

Het vergroten van bekendheid en zichtbaarheid van Oranje Blauw’15 in de omgeving. 



 

 

 Overleg tussen andere commissies binnen de vereniging ten behoeve van de interne en 

externe communicatie van Oranje Blauw’15: 

o Bestuur. 

o Activiteitencommissie

o Sponsorcommissie

o Vrijwilligerscommissie. 

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

Specifieke opleidings- en/of ervaringse

vereist dan wel een pre.  

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Creatief. 

 Kennis van Social Media kanalen

 Kennis van het beheren van een website

 

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor

een uur per week. 

 

Facilitaire commissie 

Functiedoel 

De facilitaire commissie geeft uitvoering aan  alle werkzaamheden betrekking 

hebbende op het beheer en onderhoud van de accommodatie en materialen , zodat 

de leden optimaal kunnen sporten. 

vrijwilliger. 

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter van de facilitaire commissie

commissie aan. De voorzitter van de facilitaire commissie 

ingeschreven bij de KvK. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Opstellen meerjaren onderhoudsplan

 Aanspreekpunt kleedkamers , velden , randgroen , bomen  en de bomen op de 

parkeerplaats.         

 Verantwoordelijk voor beleid en coördinatie onderhoud velden en gebouwen

 Inventariseren van knelpunten en gebreken met onderhoud van gebouwen,

oplossingen en legt contacten tot herstel en verbeteringen. 

 Contactpersoon naar de gemeente

 Bijwonen van bestuursvergaderingen.

 Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande accommodatiezaken

 Overleg met sponsorcommissie over ophangen schoonmaken reclameborden en doeken, 

en de verwijdering van de reclameborden en doeken.

 Sleutelbeheer. 

 Indeling kleedlokalen en veldbezetting tijdens wedstrijddagen en trainingen

 Inventarisatie, beheer, registratie en uitdelen teamkleding, teamtassen etc.
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Overleg tussen andere commissies binnen de vereniging ten behoeve van de interne en 

externe communicatie van Oranje Blauw’15:  

Activiteitencommissie. 

Sponsorcommissie. 

Vrijwilligerscommissie.  

overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

 

Kennis van Social Media kanalen. 

Kennis van het beheren van een website. 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de PR commissie bedraagt gedurende het seizoen 

De facilitaire commissie geeft uitvoering aan  alle werkzaamheden betrekking 

hebbende op het beheer en onderhoud van de accommodatie en materialen , zodat 

leden optimaal kunnen sporten. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van 

voorzitter van de facilitaire commissie neemt zitting in het bestuur en stuurt de facilitaire 

van de facilitaire commissie wordt benoemd door de ALV en staat 

Taken en verantwoordelijkheden 

tellen meerjaren onderhoudsplan. 

Aanspreekpunt kleedkamers , velden , randgroen , bomen  en de bomen op de 

rantwoordelijk voor beleid en coördinatie onderhoud velden en gebouwen

Inventariseren van knelpunten en gebreken met onderhoud van gebouwen,

oplossingen en legt contacten tot herstel en verbeteringen.  

Contactpersoon naar de gemeente. 

bestuursvergaderingen. 

Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande accommodatiezaken

Overleg met sponsorcommissie over ophangen schoonmaken reclameborden en doeken, 

en de verwijdering van de reclameborden en doeken. 

dlokalen en veldbezetting tijdens wedstrijddagen en trainingen

Inventarisatie, beheer, registratie en uitdelen teamkleding, teamtassen etc.

Overleg tussen andere commissies binnen de vereniging ten behoeve van de interne en 

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

isen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

de PR commissie bedraagt gedurende het seizoen 

hebbende op het beheer en onderhoud van de accommodatie en materialen , zodat 

De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van 

neemt zitting in het bestuur en stuurt de facilitaire 

wordt benoemd door de ALV en staat 

Aanspreekpunt kleedkamers , velden , randgroen , bomen  en de bomen op de 

rantwoordelijk voor beleid en coördinatie onderhoud velden en gebouwen.  

Inventariseren van knelpunten en gebreken met onderhoud van gebouwen, zoekt 

Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande accommodatiezaken. 

Overleg met sponsorcommissie over ophangen schoonmaken reclameborden en doeken, 

dlokalen en veldbezetting tijdens wedstrijddagen en trainingen. 

Inventarisatie, beheer, registratie en uitdelen teamkleding, teamtassen etc. 



 

 

 Poetsen kleedlokalen en kantine.

 Toezicht houden op bezittingen van de vereniging die uitgeleend worden

 Investeringsplan machinerieën.

 Onderhoud machines, cv ketels, regeninstallatie en hydranten, afzuigingen en verlichting 

op en rond de velden. 

 Jaarlijks groot onderhoud van de velden afstemmen met de voetbalclubs in Roerdalen.

 Jaarlijks afvoeren bladafval

 Breder gebruik sportvelden , andere verenigingen van Posterholt gebruik laten maken van 

de sportvelden. 

 Aansturing, begeleiding en woordvoerder van de Onderhoudsploeg.

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Technisch onderlegd zijn

 Inkoop ervaring. 

 Delegeren.  

 

Competenties 

 Teamplayer 

 Proactief. 

 Positief. 

 

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter van de Facilitaire Commissie 

bedraagt gemiddeld twaalf uur per week.

 

Kantine commissie 

Functiedoel 

Het beheren en exploiteren van de kantine tijdens wedstrijden en overige reguliere 

activiteiten om zodoende een gastvrije sfeer te creëren, alsmede financiële middelen te 

verwerven. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De voorzitter van de kantinecommissie

commissie aan. De voorzitter van de kantine commissie 

ingeschreven bij de KvK. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Het organiseren van vergaderingen met commissieleden en met voorzitters uit overige 

commissies. 

 Het aansturen van de commissieleden.

 Het opstellen van de jaaragenda in samenwerking met de activiteitencommissie.

 De inkoop en eventuele uitbreiding van het assortiment.

 Het opstellen van een roulatieschema voor kantinediensten.

 Decoratie in de kantine. 

 Het schoonhouden van de kantine (inclusief keuken).

 HACCP/tapvergunning. 

 Het intern prijsbeleid afstemmen in samenwerking met de penningmeester.
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Poetsen kleedlokalen en kantine. 

Toezicht houden op bezittingen van de vereniging die uitgeleend worden

gsplan machinerieën. 

machines, cv ketels, regeninstallatie en hydranten, afzuigingen en verlichting 

Jaarlijks groot onderhoud van de velden afstemmen met de voetbalclubs in Roerdalen.

Jaarlijks afvoeren bladafval. 

ruik sportvelden , andere verenigingen van Posterholt gebruik laten maken van 

Aansturing, begeleiding en woordvoerder van de Onderhoudsploeg. 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

Technisch onderlegd zijn. 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter van de Facilitaire Commissie 

uur per week. 

Het beheren en exploiteren van de kantine tijdens wedstrijden en overige reguliere 

een gastvrije sfeer te creëren, alsmede financiële middelen te 

De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

voorzitter van de kantinecommissie neemt zitting in het bestuur en stuurt de kantine 

van de kantine commissie wordt benoemd door de ALV en staat 

Taken en verantwoordelijkheden 

Het organiseren van vergaderingen met commissieleden en met voorzitters uit overige 

commissieleden. 

Het opstellen van de jaaragenda in samenwerking met de activiteitencommissie.

De inkoop en eventuele uitbreiding van het assortiment. 

Het opstellen van een roulatieschema voor kantinediensten. 

 

de kantine (inclusief keuken). 

 

Het intern prijsbeleid afstemmen in samenwerking met de penningmeester.

Toezicht houden op bezittingen van de vereniging die uitgeleend worden. 

machines, cv ketels, regeninstallatie en hydranten, afzuigingen en verlichting 

Jaarlijks groot onderhoud van de velden afstemmen met de voetbalclubs in Roerdalen. 

ruik sportvelden , andere verenigingen van Posterholt gebruik laten maken van 

van de statuten, het 

reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

Het beheren en exploiteren van de kantine tijdens wedstrijden en overige reguliere 

een gastvrije sfeer te creëren, alsmede financiële middelen te 

neemt zitting in het bestuur en stuurt de kantine 

wordt benoemd door de ALV en staat 

Het organiseren van vergaderingen met commissieleden en met voorzitters uit overige 

Het opstellen van de jaaragenda in samenwerking met de activiteitencommissie. 

Het intern prijsbeleid afstemmen in samenwerking met de penningmeester. 



 

 

 Financiële administratie in samenwerking met de penningmeester zoals het afstorten van 

kasgeld. 

 Beheer van de kantinekas.

 Contacten met leveranciers onderhouden (prijsafspraken).

 Voorraadbeheer.  

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

vereist dan wel een pre. 

 

Competenties 

 Ervaring in de horeca is een pre.

 Proactief plannen en organiseren.

 Leidinggevende kwaliteiten.

 

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter van de kantinecommissie 

bedraagt gemiddeld twee tot drie

 

Secretariaat 

 

Functiedoel 

Het beheren van de ledenadministratie, organiseren en 

wedstrijdgerelateerde zaken en keuring van de velden i.v.m. afgelastingen

functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De leden van het secretariaat zijn de ledenadministrateur, de wedstrijd

consul. De voorzitter van het secretariaat

Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter en 

secretaris wordt benoemd door de ALV en staat inges

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Up-to-date houden ledenadministratie.

 Inning contributie i.s.m. penningmeester.

 contacten KNVB . 

 communicatie wedstrijden .

 Organiseren (oefen)wedstrijden.

 (Club)scheidsrechters regelen.

 Beheer Sportlink 

 Communicatie bij ‘speciale’ momenten (geboorte, overlijden, ziekte etc.)

 Keuring velden en communicatie afgelastingen.

Opleidings- en ervaringseisen  

Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

vereist dan wel een pre. 
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Financiële administratie in samenwerking met de penningmeester zoals het afstorten van 

Beheer van de kantinekas. 

met leveranciers onderhouden (prijsafspraken). 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

tinu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

Ervaring in de horeca is een pre. 

Proactief plannen en organiseren. 

nde kwaliteiten. 

De gemiddelde tijdsbelasting voor de voorzitter van de kantinecommissie fluctueert maar 

twee tot drie uur per week. 

Het beheren van de ledenadministratie, organiseren en communiceren van alle 

en keuring van de velden i.v.m. afgelastingen. De 

functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

leden van het secretariaat zijn de ledenadministrateur, de wedstrijdsecretaris en de 

voorzitter van het secretariaat is de secretaris. De secretaris is bestuurslid van Oranje 

Blauw’15 en vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijkse bestuur. De 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven bij de KvK. 

Taken en verantwoordelijkheden 

date houden ledenadministratie. 

Inning contributie i.s.m. penningmeester. 

communicatie wedstrijden . 

Organiseren (oefen)wedstrijden. 

(Club)scheidsrechters regelen. 

Communicatie bij ‘speciale’ momenten (geboorte, overlijden, ziekte etc.)

Keuring velden en communicatie afgelastingen. 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

Financiële administratie in samenwerking met de penningmeester zoals het afstorten van 

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 

fluctueert maar 

secretaris en de 

s bestuurslid van Oranje 

het dagelijkse bestuur. De 

Communicatie bij ‘speciale’ momenten (geboorte, overlijden, ziekte etc.). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn daarentegen 



 

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Gemotiveerd. 

 Proactief. 

 Delegeren. 

 Beheersing van MS-office pakketten

 

Tijdsbelasting 

De gemiddelde tijdsbelasting is per lid

beantwoorden van vragen (bijvoorbeeld m.b.t. ledenadministratie)

Gemiddeld kan twee uur per week worden aangehouden en bij uitzondering meer uren.

 

Vrijwilligerscommissie 

Functiedoel 

De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijke 

van het vrijwilligersbeleid met als doel dat Oranje Blauw’15 kan functioneren als een geoliede 

machine. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger.

 

Plaats in de organisatie 

De vrijwilligerscoördinator is de schakel tussen het dagelijks bestuur en de commissies welke 

behoefte hebben aan de inzet van vrijwilligers ten behoeve van hun activiteiten.

vrijwilligerscoördinator neemt zitting in het bestuur en stuurt de vrijwilligerscommissie 

aan. De vrijwilligerscoördinator wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven 

bij de KvK. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

 Het toepassen van het vrijwilligersbeleid.

 Het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk.

 Toetsen dat functiebeschrijvin

 Het bestuur en de commissies assisteren bij het werven en selecteren van 

vrijwilligers.  

 Er op toezien dat de commissies vrijwilligers op passende wijze wegwijs maken binnen 

onze vereniging.  

 In nauw contact staan met de vrijwilligers, zowel reactief als proactief enerzijds en zowel 

taakgericht en persoonsgericht anderzijds. 

 Representatie en attenties, in overleg met commissies.

 Organiseren van trainingsmogelijkheden t.b.v. het bevorderen / op peil houden va

benodigde kennis en kunde.

 Organiseren van een vrijwilligersavond.

 Bemiddelen in conflicten. 

 Beloning en waardering van vrijwilligers.

 Op een juiste wijze afscheid nemen van vrijwilligers.

 Samen met de overige bestuursleden z

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

vastgestelde beleid (continu).

 

Opleidings- en ervaringseisen 

 Specifieke opleidings- en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele 

daarentegen vereist dan wel een pre.
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office pakketten. 

per lid verschillend. Dit is afhankelijk van binnengekomen stukken, 

beantwoorden van vragen (bijvoorbeeld m.b.t. ledenadministratie) en af- en aanmeldingen.

Gemiddeld kan twee uur per week worden aangehouden en bij uitzondering meer uren.

De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijke voor het (laten) naleven, evalueren en verbeteren 

van het vrijwilligersbeleid met als doel dat Oranje Blauw’15 kan functioneren als een geoliede 

machine. De functie wordt vervuld in de hoedanigheid van vrijwilliger. 

rscoördinator is de schakel tussen het dagelijks bestuur en de commissies welke 

behoefte hebben aan de inzet van vrijwilligers ten behoeve van hun activiteiten. 

neemt zitting in het bestuur en stuurt de vrijwilligerscommissie 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven 

Taken en verantwoordelijkheden 

Het toepassen van het vrijwilligersbeleid. 

Het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. 

Toetsen dat functiebeschrijvingen en profielen compleet en begrijpelijk zijn. 

Het bestuur en de commissies assisteren bij het werven en selecteren van 

Er op toezien dat de commissies vrijwilligers op passende wijze wegwijs maken binnen 

staan met de vrijwilligers, zowel reactief als proactief enerzijds en zowel 

taakgericht en persoonsgericht anderzijds.  

Representatie en attenties, in overleg met commissies. 

Organiseren van trainingsmogelijkheden t.b.v. het bevorderen / op peil houden va

benodigde kennis en kunde. 

Organiseren van een vrijwilligersavond. 

Bemiddelen in conflicten.  

Beloning en waardering van vrijwilligers. 

Op een juiste wijze afscheid nemen van vrijwilligers. 

Samen met de overige bestuursleden zorgdragen voor de naleving van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

(continu). 

en/of ervaringseisen zijn niet vereist. Enkele competenties zijn 

daarentegen vereist dan wel een pre. 

Dit is afhankelijk van binnengekomen stukken, 

en aanmeldingen. 

Gemiddeld kan twee uur per week worden aangehouden en bij uitzondering meer uren. 

voor het (laten) naleven, evalueren en verbeteren 

van het vrijwilligersbeleid met als doel dat Oranje Blauw’15 kan functioneren als een geoliede 

rscoördinator is de schakel tussen het dagelijks bestuur en de commissies welke 

 De 

neemt zitting in het bestuur en stuurt de vrijwilligerscommissie 

wordt benoemd door de ALV en staat ingeschreven 

gen en profielen compleet en begrijpelijk zijn.  

Het bestuur en de commissies assisteren bij het werven en selecteren van 

Er op toezien dat de commissies vrijwilligers op passende wijze wegwijs maken binnen 

staan met de vrijwilligers, zowel reactief als proactief enerzijds en zowel 

Organiseren van trainingsmogelijkheden t.b.v. het bevorderen / op peil houden van de 

van de statuten, het 

huishoudelijk reglement en de WBTR en het tot uitvoering brengen en bewaken van het 

competenties zijn 



 

 

Competenties 

 Communicatief vaardig. 

 Gemotiveerd. 

 Assertief. 

 Proactief. 

 Teamplayer. 

 Voetbaltechnisch onderlegd (pre).

Tijdsbelasting 

De tijdsbelasting voor de vrijwilligerscoördinator

ingevuld op dit moment.   

 

Vacatures 

Zoals bij de terugblik in hoofdstuk 1 aangegeven zien we dat jaarlijks het aantal vrijwilligers 

afneemt. Dit komt helaas duidelijk tot uitdrukking in de hoeveelheid vacatures die open 

het moment van schrijven van ons beleidsplan 2022

onderstaande functies vacant. In verband met de continuïteit van de vereniging en om het 

beleidsplan succesvol tot uitvoer te kunnen brengen is het van belang da

mogelijk worden ingevuld. 

    

1. Vice-voorzitter (vacant). 

2. Penningmeester (Frank Janssen aftredend m.i.v. seizoen 2022

3. Secretaris (Jorry Puts gestopt vanwege privé omstandigheden).

4. Voorzitter TC senioren (Ralf Sonntag aftredend m

5. Commissielid TC senioren (Ruud Latta aftredend m.i.v. seizoen 2022

6. Commissielid TC senioren (vacant).

7. Voorzitter TC junioren (Job Theulen aftredend m.i.v. seizoen 2022

8. Commissielid TC junioren (vacant). 

9. Voorzitter Sponsorcommissie (Ralf Sonntag aftredend m.i.v. seizoen 2022

2023). 

10. Commissielid Sponsorcommissie (vacant).

11. Commissielid Facilitaire commissie (vacant).

12. Voorzitter vrijwilligerscommissie (vacant).

13. Commissielid vrijwilligerscommissie (vacant).

14. Commissielid vrijwilligerscommissie (vacant).

15. Grensrechter 1
e
 elftal (vacant).

16. Vaste kantinemedewerkers (vacant).

17. Jeugdtrainers (vacant). 

18. Jeugdleiders (vacant). 

 

Invulling vacatures 

 

In verband met de continuïteit van de vereniging en om het beleidsplan succesvol tot 

kunnen brengen is het van belang dat de vacatures zo snel mogelijk worden ingevuld.

op de volgende manieren proberen te realiseren.

 De aftredende leden proberen in eerste instantie zelf voor vervanging te zorgen.

 PR-campagne opzetten om vacatures in te vullen.

 Plaatsen van vacatures op social media

 Hulp inroepen van leden om de vacatures ingevuld te krijgen.

 Het bestuur gaat een shortlist opstellen en deze personen benaderen v

vacante functies.
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Voetbaltechnisch onderlegd (pre). 

vrijwilligerscoördinator is niet inzichtelijk aangezien deze functie niet is 

Zoals bij de terugblik in hoofdstuk 1 aangegeven zien we dat jaarlijks het aantal vrijwilligers 

afneemt. Dit komt helaas duidelijk tot uitdrukking in de hoeveelheid vacatures die open 

het moment van schrijven van ons beleidsplan 2022-2025 (eind 2021) zijn of worden de 

In verband met de continuïteit van de vereniging en om het 

beleidsplan succesvol tot uitvoer te kunnen brengen is het van belang dat de vacatures zo snel 

 

Penningmeester (Frank Janssen aftredend m.i.v. seizoen 2022-2023). 

Secretaris (Jorry Puts gestopt vanwege privé omstandigheden). 

Voorzitter TC senioren (Ralf Sonntag aftredend m.i.v. seizoen 2022-2023).

Commissielid TC senioren (Ruud Latta aftredend m.i.v. seizoen 2022-2023).

Commissielid TC senioren (vacant). 

Voorzitter TC junioren (Job Theulen aftredend m.i.v. seizoen 2022-2023).

Commissielid TC junioren (vacant).  

Sponsorcommissie (Ralf Sonntag aftredend m.i.v. seizoen 2022

Commissielid Sponsorcommissie (vacant). 

Commissielid Facilitaire commissie (vacant). 

Voorzitter vrijwilligerscommissie (vacant). 

Commissielid vrijwilligerscommissie (vacant). 

vrijwilligerscommissie (vacant). 

elftal (vacant). 

Vaste kantinemedewerkers (vacant). 

 

In verband met de continuïteit van de vereniging en om het beleidsplan succesvol tot 

kunnen brengen is het van belang dat de vacatures zo snel mogelijk worden ingevuld.

op de volgende manieren proberen te realiseren. 

De aftredende leden proberen in eerste instantie zelf voor vervanging te zorgen.

om vacatures in te vullen. 

Plaatsen van vacatures op social media. 

Hulp inroepen van leden om de vacatures ingevuld te krijgen. 

Het bestuur gaat een shortlist opstellen en deze personen benaderen voor de overige 

ijk aangezien deze functie niet is 

Zoals bij de terugblik in hoofdstuk 1 aangegeven zien we dat jaarlijks het aantal vrijwilligers 

afneemt. Dit komt helaas duidelijk tot uitdrukking in de hoeveelheid vacatures die open staan. Op 

zijn of worden de 

In verband met de continuïteit van de vereniging en om het 

t de vacatures zo snel 

2023). 

2023). 

2023). 

Sponsorcommissie (Ralf Sonntag aftredend m.i.v. seizoen 2022-

In verband met de continuïteit van de vereniging en om het beleidsplan succesvol tot uitvoer te 

kunnen brengen is het van belang dat de vacatures zo snel mogelijk worden ingevuld. Dit gaan we 

De aftredende leden proberen in eerste instantie zelf voor vervanging te zorgen. 

oor de overige 



 

 

Hoofdstuk 4 Speerpunten

Speerpunten Bestuur 2022-2025

 Uitvoering geven aan en

 Beleidsplan doorvertalen naar jaarplannen

 Meer commitment creëren binnen en buiten de vereniging.

 Zorgdragen voor invulling vacante functies.

 Zorgdragen voor een toename van het ledenaantal

jeugdspelers die de overstap maken naar de senioren)

 Strategische PR/communicatieplan 

leden en vergroten naamsbekendheid in de regio

 Samenwerking zusterverenigingen verder ontplooien.

 Samenwerking andere sportverenigingen opzetten.

 Internationaal jeugdtoernooi in een nieuw jasje steken.

 Opzetten nieuwe activiteiten.

 Sponsoring nieuwe impul

 Nieuwe website opzetten.

 Kostenbesparende activiteiten in kaart brengen en uitvoeren.

 Zichtbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur vergroten.

 Veteranenelftal weer op de been krijgen.

 Verduurzamen en moderniseren.

 

Speerpunten Kascontrolecom

 Checklist voor onderzoek en controle financiële administratie en financieel 

jaarverslag opstellen en gebruiken voor de jaarlijkse kascontrole.

 

Speerpunten Vertrouwenspersoon

 Zichtbaar worden als vertrouwenspersoon.

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen.

 Zorgen voor Een vereniging waarin ieder zich veilig voelt.

 Zorgen voor een vereniging waarin niemand wordt buitengesloten.

 Zorgen voor een vereniging waarin laagdrempelig contact gezocht kan

vertrouwenspersoon. 

 

Speerpunten Technische commissie senioren

 Optimaliseren communicatie tussen staf/leiding seniorenteams.

 Toename ledenaantal senioren.

 

Speerpunten Technische commissie jeugd

 Nauwere samenwerking met 

 Organiseren informatieavonden voor ouders van nieuwe jeugdspelers

 Opzetten vrijwilligersavond 

 Opzetten jaarkalender en opstellen van draaiboeken voor terugkerende activiteiten 

 Afsplitsen taken die niet behoren tot kerntaken TC Je
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peerpunten 2022-2025 

2025 

Uitvoering geven aan en de voortgang bewaken van het beleidsplan 2022

Beleidsplan doorvertalen naar jaarplannen per commissie. 

Meer commitment creëren binnen en buiten de vereniging. 

invulling vacante functies. 

Zorgdragen voor een toename van het ledenaantal (o.a. door focus op het behouden van 

jeugdspelers die de overstap maken naar de senioren). 

/communicatieplan  opzetten voor werving en bereikbaarheid 

en vergroten naamsbekendheid in de regio. 

Samenwerking zusterverenigingen verder ontplooien. 

Samenwerking andere sportverenigingen opzetten. 

Internationaal jeugdtoernooi in een nieuw jasje steken. 

ieuwe activiteiten. 

Sponsoring nieuwe impuls geven.   

Nieuwe website opzetten. 

Kostenbesparende activiteiten in kaart brengen en uitvoeren. 

Zichtbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur vergroten. 

Veteranenelftal weer op de been krijgen. 

Verduurzamen en moderniseren. 

Kascontrolecommissie 2022-2025 

Checklist voor onderzoek en controle financiële administratie en financieel 

jaarverslag opstellen en gebruiken voor de jaarlijkse kascontrole. 

Vertrouwenspersoon 2022-2025 

Zichtbaar worden als vertrouwenspersoon. 

huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen.

Zorgen voor Een vereniging waarin ieder zich veilig voelt. 

Zorgen voor een vereniging waarin niemand wordt buitengesloten. 

Zorgen voor een vereniging waarin laagdrempelig contact gezocht kan worden met de 

Technische commissie senioren 2022-2025 

communicatie tussen staf/leiding seniorenteams. 

Toename ledenaantal senioren. 

Technische commissie jeugd 2022-2025 

Nauwere samenwerking met de activiteitencommissie 

Organiseren informatieavonden voor ouders van nieuwe jeugdspelers 

Opzetten vrijwilligersavond  

Opzetten jaarkalender en opstellen van draaiboeken voor terugkerende activiteiten 

Afsplitsen taken die niet behoren tot kerntaken TC Jeugd 

bewaken van het beleidsplan 2022-2025. 

(o.a. door focus op het behouden van 

en bereikbaarheid vrijwilligers/ 

Checklist voor onderzoek en controle financiële administratie en financieel 

huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen. 

worden met de 

Opzetten jaarkalender en opstellen van draaiboeken voor terugkerende activiteiten  



 

 

Speerpunten Activiteitencommissie

 Samenwerking met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties.

 Aandacht voor jeugd. 

 Aandacht voor Posterholt en Vlodrop.

 Aandacht voor de gehele vereniging.

 Duidelijke verenigingsbrede communicatie.

 

Speerpunten Sponsorcommissie

 Nieuwe sponsoren werven.

 Meer betrokkenheid tussen sponsors en club creëren.

 

Speerpunten PR commissie 2022

 Interne communicatie en PR optimaliseren.

 Externe communicatie en PR optimaliseren.

 De website en app worden hét communicatiemiddel van de vereniging.

 

Speerpunten Facilitaire commissie

 Verduurzamen sportpark.

 Parkeerplaats opknappen.

 

Speerpunten Kantinecommissie

 De kantineploeg vergroten.

 Mogelijkheid behalen SVH diploma kantinemedewe

 Meer ouders van de jeugd betrekken, zodat de continuïteit gewaarborgd 

blijft. 

 Activiteitenkalender samen met de activiteitencommissie presenteren.

 Het aantal jeugdactiviteiten vergroten in de kantine.

 Het assortiment jaarlijks beoordelen en eventuee

 Meer promotie maken voor de kantine.

 Structureel proberen de opbrengsten uit de kantine jaarlijks te laten stijgen.

 

Speerpunten Secretariaat 2022

 Opzet document- en contractmanagement.

 Opzet jubileabeleid. 

 Actualiseren verenigingsledenadministratie.

 Optimaliseren communicatie binnen secretariaat.

 Optimaliseren interne en externe communicatie in samenspraak met PR Commissie.

 Aanpassen statuten i.v.m. WBTR.

    

Speerpunten Vrijwilligerscommissie

 Inzichtelijk maken openstaande vacatures buiten organogram

 Waardering voor bestaande 

 Nieuwe vrijwilligers onboarden en wegwijs maken binnen de vereniging

 Optimaliseren vrijwilligersbeleidsplan aan de hand van praktische gang van za
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Activiteitencommissie 2022-2025 

andere verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Aandacht voor Posterholt en Vlodrop. 

Aandacht voor de gehele vereniging. 

Duidelijke verenigingsbrede communicatie. 

Sponsorcommissie 2022-2025 

Nieuwe sponsoren werven. 

Meer betrokkenheid tussen sponsors en club creëren. 

2022-2025 

Interne communicatie en PR optimaliseren. 

Externe communicatie en PR optimaliseren. 

worden hét communicatiemiddel van de vereniging. 

Facilitaire commissie 2022-2025 

Verduurzamen sportpark. 

Parkeerplaats opknappen. 

antinecommissie 2022-2025 

De kantineploeg vergroten. 

Mogelijkheid behalen SVH diploma kantinemedewerkers. 

Meer ouders van de jeugd betrekken, zodat de continuïteit gewaarborgd 

Activiteitenkalender samen met de activiteitencommissie presenteren. 

Het aantal jeugdactiviteiten vergroten in de kantine. 

Het assortiment jaarlijks beoordelen en eventueel uitbreiden dan wel vernieuwen.

Meer promotie maken voor de kantine. 

Structureel proberen de opbrengsten uit de kantine jaarlijks te laten stijgen.

2022-2025 

en contractmanagement. 

Actualiseren verenigingsledenadministratie. 

Optimaliseren communicatie binnen secretariaat. 

Optimaliseren interne en externe communicatie in samenspraak met PR Commissie.

Aanpassen statuten i.v.m. WBTR. 

commissie 2022-2025 

openstaande vacatures buiten organogram 

bestaande vrijwilligers verbeteren 

Nieuwe vrijwilligers onboarden en wegwijs maken binnen de vereniging 

Optimaliseren vrijwilligersbeleidsplan aan de hand van praktische gang van za

andere verenigingen en maatschappelijke organisaties. 

 

Meer ouders van de jeugd betrekken, zodat de continuïteit gewaarborgd 

l uitbreiden dan wel vernieuwen. 

Structureel proberen de opbrengsten uit de kantine jaarlijks te laten stijgen. 

Optimaliseren interne en externe communicatie in samenspraak met PR Commissie. 

 

Optimaliseren vrijwilligersbeleidsplan aan de hand van praktische gang van zaken 



 

 

Hoofdstuk 5 Uitvoering 

Plan van aanpak 

Om het beleidsplan succesvol uit te kunnen voeren 

wordt gedragen door het volledige bestuur en 

met het bestuur en de commissies opgesteld. 

 

Het beleidsplan wordt ter vaststelling op 

van het  beleidsplan door de ALV

beleidsplan direct  doorvertalen 

van het bestuur gestart met de uitvoering.

eerstvolgende bestuursvergadering 

jaarlijks in december door bestuur worden vastgesteld.

 

Bewaken en evaluatie voortgang 

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen 

worden de benodigde acties opgenomen op de actielijst en opgevolgd of z

en wordt dit vastgelegd in de notulen.

 

Verslaggeving 

Jaarlijks in november wordt de v

toegelicht op de ALV wat wordt vastgelegd 
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Uitvoering en beheer beleidsplan 

succesvol uit te kunnen voeren is het van groot belang dat het beleidsplan 

wordt gedragen door het volledige bestuur en alle commissies. Derhalve is het beleidsplan 

et het bestuur en de commissies opgesteld.  

Het beleidsplan wordt ter vaststelling op 19 april 2022 gepresenteerd aan de ALV.

de ALV zal het bestuur in samenspraak met de commissies 

doorvertalen in de verschillende jaarplannen 2022 en wordt onder aansturing 

met de uitvoering. Vaststelling van de jaarplannen 2022 zal op de 

eerstvolgende bestuursvergadering plaatsvinden. De jaarplannen voor 2023, 2024 en 2025 zul

jaarlijks in december door bestuur worden vastgesteld. 

voortgang  

bestuursvergaderingen wordt de voortgang per commissie geëvalueerd,  

en de benodigde acties opgenomen op de actielijst en opgevolgd of ze tijdig zijn uitgevoerd

en wordt dit vastgelegd in de notulen. Hetzelfde geldt ook voor de commissievergaderingen.

de voortgang van het beleidsplan gepresenteerd en 

vastgelegd in de notulen van de ALV.  

is het van groot belang dat het beleidsplan 

is het beleidsplan samen 

gepresenteerd aan de ALV. Na vaststelling 

in samenspraak met de commissies het 

en wordt onder aansturing 

Vaststelling van de jaarplannen 2022 zal op de 

plaatsvinden. De jaarplannen voor 2023, 2024 en 2025 zullen 

wordt de voortgang per commissie geëvalueerd,  

e tijdig zijn uitgevoerd 

commissievergaderingen. 

gepresenteerd en 


