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1

Inleiding

VV SEP biedt sportief en recreatief voetbal vermaak en heeft daarbij een belangrijke sociale
functie voor haar leden, donateurs, supporters, sponsoren en andere betrokkenen.
De komende jaren zal een aantal factoren mogelijk van grote invloed zijn voor de vereniging.
Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan krimp van de bevolking, minder sociale
verbondenheid met verenigingen, de herstructurering binnen WEST II en algemene
(gemeentelijke) bezuinigingen. Deze ontwikkelingen kunnen leiden tot bestuurlijke
heroverwegingen en mogelijk samenwerkingsverbanden met andere verenigingen. Voor het
voortbestaan van VV SEP is het van groot belang hierop voorbereid te zijn.
Deze factoren, maar ook de herziening van het oude beleidsplan en de splitsing tussen
beleid en Voetbal technisch beleid, is de aanleiding geweest voor het opstellen van dit
beleidsplan.
In maart 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) ingestemd met een wijziging van
de bestuursstructuur en is een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur heeft zich
gecommitteerd om het beleid voor de komende jaren uit te werken en vast te leggen voor de
periode 2016-2021.
Het bestuur is van mening is dat het tegenwoordig nodig is om een vereniging aan de hand
van een visie en doelstellingen vorm en inhoud te geven, zodat men zo goed mogelijk op
toekomstige ontwikkelingen voorbereid is. De organisatie, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden moeten voor iedereen duidelijk zijn. Een beleidsplan op hoofdlijnen kan
daarbij als handvat dienen en men kan er indien nodig te allen tijde op terug vallen.
Ter voorbereiding op de ALV in maart 2016 is met alle commissies en met diverse mensen
gesproken om draagvlak te creëren voor de nieuwe bestuursstructuur. Dit om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft binnen de vereniging. Van de input heeft het
bestuur dankbaar gebruik gemaakt bij het opstellen van dit beleidsplan.
In de komende jaren wil het bestuur de doelstellingen van het beleidsplan verwezenlijken.
Dit is een dynamisch proces, waarbij rekening gehouden wordt met de actuele
ontwikkelingen, omdat die van invloed kunnen zijn op het beleidsplan en de doelstellingen.
Hopelijk vormt het beleidsplan een stevig fundament voor de vereniging en kunnen we met
elkaar aan de slag om de doelstellingen te verwezenlijken.
Dit plan wordt op de ALV van 9 mei 2017 ter goedkeuring aangeboden.
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2 Missie en visie
Missie
Het zowel op prestatief als op recreatief niveau in teamverband aanbieden van de
voetbalsport aan de leden van VV SEP. Binnen een hechte verenigingsstructuur staat plezier
in het beoefenen van de voetbalsport centraal en staan normen en waarden hoog in het
vaandel.
Visie
VV SEP wil binnen Delft en omgeving een toonaangevende voetbalvereniging zijn met een
eigen identiteit waar prestatie en recreatie hand in hand gaan. Ook wil VV SEP in Delft en
omgeving een belangrijke sociale en maatschappelijke functie vervullen op basis van
algemeen aanvaarde normen en waarden.
Pijlers van de visie
De visie van VV SEP kent de volgende pijlers:
 Spelende en potentiële leden moeten plezier kunnen beleven aan het voetbal;
 VV SEP streeft naar een optimale mix tussen prestatie en recreatie;
 VV SEP heeft niet alleen een sportieve functie, maar ook een belangrijke sociale en
maatschappelijke functie voor allen die bij de vereniging betrokken zijn of de
vereniging een warm hart toedragen en vormt daarmee een bindende factor in de
gemeenschap;
 VV SEP wil op grond van gangbare normen en waarden een positieve sfeer uitstralen
van sportiviteit en plezier in de voetbalsport, zodat een ieder zich bij VV SEP thuis
kan voelen;
 VV SEP draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. Het streven hierbij is een
goede verdeling van taken en werkzaamheden, zodat overbelasting tegen gegaan
wordt. Goed en actief vrijwilligersbeleid is nodig om het vrijwilligerskorps in
kwantitatief en kwalitatief opzicht op sterkte te krijgen en te houden. Als basis
hiervoor dient een adequate organisatiestructuur;
 VV SEP staat voor ontwikkeling van haar leden op zowel sportief als sociaal gebied.
 De jeugd is de toekomst. De jeugd is binnen de vereniging één van de belangrijkste
pijlers. VV SEP stelt zich als doel het bieden van goede voorwaarden waaronder
deze categorie zich op alle vlakken goed kan ontwikkelen;
 Voetbal is de belangrijkste bindende factor. Binnen VV SEP wordt echter ook het
organiseren van voldoende nevenactiviteiten voor haar leden als zeer essentieel
ervaren om binding te kweken met de club;
 Binnen VV SEP zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd dat te allen tijde
sprake zal zijn van een gezonde situatie, waarbij uitgaven en ontvangsten
plaatsvinden in overeenstemming met de financiële richtlijnen;
 VV SEP streeft naar een constructieve samenwerking met de beheerstichting van het
sportpark Tanthof Zuid en andere sportverenigingen in Delft en omgeving. (Mogelijk
dat in de toekomst gekeken moet worden naar constructieve samenwerking met (een)
andere voetbalvereniging(en) in de omgeving.).
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3 Normen en Waarden (Sociaal, VV SEP dat zijn we samen).
Visie
VV SEP wil binnen Delft en omgeving een belangrijke sociale en maatschappelijke functie
vervullen op basis van algemeen aanvaarde normen en waarden.
VV SEP wil zich daarbij niet laten leiden door religieuze of andere levensbeschouwelijke
overtuigingen, zodat er voor iedereen plaats is in de vereniging en een ieder zich er thuis kan
voelen.
De peilers van de normen en waarden van VV SEP zijn:
 Gelijk zijn
 Samen
 Opgeruimd staat netjes
 Respect.
Gelijk zijn
Binnen VV SEP wordt geen onderscheid gemaakt in geloofsovertuiging, land van herkomst,
geslacht of geaardheid. Op basis van gelijkheid zullen alle leden worden behandeld. Dit
betekent dat de leden van VV SEP hun rechten hebben, maar dat zij ook hun plichten naar
de vereniging na dienen te komen,
Samen
De KNVB voert een actief beleid om wangedrag in en rond de voetbalvelden in te dammen.
Zij treedt hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van scheidsrechters,
discriminatie, spelverruwing en onsportief gedrag (zowel fysiek als verbaal) plaatsvinden.
Het bestuur staat volledig achter dit beleid van de KNVB en wil adequaat optreden tegen
leden die door ongewenst gedrag de goede naam van VV SEP in diskrediet brengen. VV
SEP erkent de regels van de KNVB en de sancties die bij overtreding van de regels door de
KNVB worden opgelegd. De vereniging behoudt zich het recht voor de sancties van de
KNVB met eigen sancties aan te vullen dan wel vooraf uit te spreken. Samen zijn we
verantwoordelijk hierop toe te zien.
Opgeruimd staat netjes
Met elkaar zijn we er verantwoordelijk voor dat ons sportpark netjes blijft. Dus in de kantine,
kleedkamers en op de velden ruimen we het afval en de rommel op. Hiervoor zijn voldoende
afvalbakken beschikbaar. Als je als laatste de kleedkamer verlaat, kijk dan nog even of alle
spullen zijn meegenomen en of er geen rommel is blijven liggen. Als dat zo is gooi het dan
weg, ook al is het niet van jou zelf.
Respect

Zonder respect geen voetbal
Door respect te hebben voor anderen en te zorgen dat iedereen in zijn waarde blijft, wordt
een klimaat geschapen waarbij alle betrokkenen, van pupillen tot senioren en van vrijwilligers
tot scheidsrechters, van de voetbalsport en gerelateerde activiteiten kunnen genieten.
De houding van leden en vereniging moet overeenkomen met de geaccepteerde normen en
waarden zoals deze in de hedendaagse maatschappij gelden. Dit dient te leiden tot prettige
verhoudingen en omgangsvormen binnen de vereniging en daarbuiten.
De visie van het bestuur is gericht op een positieve houding van leden en niet-leden ten
opzichte van de vereniging. Met elkaar bepalen we de cultuur en de sfeer binnen de
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vereniging. Het is de taak van het bestuur om daarvoor de voorwaarden te scheppen en
iedereen te stimuleren hieraan bij te dragen.
Het bestuur wil het verantwoordelijkheidsgevoel bij senioren, jeugd, vrijwilligers en ouders
met betrekking tot omgangsvormen (in en buiten het veld), maar ook ten aanzien van
accommodatie, materialen etc. versterken en bewaken

3.1 Doelstellingen

Opstellen nieuw verenigingsreglement
Bewaken en waar nodig verbeteren van omgangsvormen en tegengaan van spelverruwing.
In samenwerking met het adviesorgaan Verenigingsbeleid wordt verder invulling gegeven
aan een actief normen en waarden beleid.
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4

Organisatiestructuur

4.1 Algemeen

VV SEP is een voetbalvereniging in Delft en is gevestigd op Sportpark Tanthof Zuid. Het
sportpark wordt beheerd door een stichting. Met die stichting is een nauwe samenwerking
als het gaat over het beheer van het sportpark en de verdeling van de velden en de
kleedkamers. Er is sprake van gezamenlijk gebruik van de velden en algemene ruimtes. VV
SEP heeft een kantine in eigen beheer.

4.2 Toelichting huidige organisatie

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de vereniging.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
 voorzitter
 vicevoorzitter
 secretaris
 penningmeester
 bestuurslid algemene zaken

Rien Beenen
Ruud Bakas
Petra Torremans
Kees Noordhuizen
Patrick van der Helm

Bij de nieuwe inrichting zijn onderstaande punten als criteria meegenomen:
Minder uitvoerende taken bij bestuursleden;
Herverdelen verantwoordelijkheden en taken;
Definiëren van verantwoordelijkheden taken;
Inrichten duidelijke communicatiestructuur.
De algemene leiding is in handen van de voorzitter. De secretariële taken worden door de
secretaris en de financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester.
Alle bestuursleden hebben diverse taken en verantwoordelijkheden, zie onderstaand schema.
Het bestuur komt minimaal één keer per maand formeel bijeen.
Commissie
SESTZ
Kantine
Voetbalzaken
KNVB
Technische commissie
Toernooi commissie
Scheidsrechterscommissie
Sponsoring & PR
Ledenwerving (nieuw)
Communicatie (Website)
Social Media
Onderhoud en Materiaal
Activiteiten o.a:
Vrijwilligerscoördinatie
Jeugdkamp
4x4 toernooi

Bestuur primair
Rien
Kees
Ruud

Bestuur secundair
Kees
Petra
Patrick

Patrick

Petra

Rien
Petra

Kees
Ruud

Daarbinnen is de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van taken die direct gelieerd zijn
aan het beoefenen van de sport ondergebracht bij de technische commissie. De overige
commissies zijn ondersteunend in de taken om het beoefenen van de voetbalsport mogelijk
te maken.
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4.3 Algemene Leden Vergadering

Minimaal één keer per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering belegd (ALV). Tijdens
de ALV wordt het gevoerde en te voeren bestuursbeleid besproken. Verder wordt onder
andere het (her-)benoemen of ontslaan van bestuursleden besproken. Eventueel dient te
worden ingestemd met het wijzigen van bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement of statuten
en dient goedkeuring te worden verleend aan de voorgestelde begroting.

4.4 Interne communicatie

Goede interne communicatie verhoogt de betrokkenheid van de leden, de saamhorigheid en
het clubgevoel. Het voorkomt ruis op de lijn binnen de geledingen. Daarom is het essentieel
dat er voldoende gecommuniceerd wordt door alle vrijwilligers, leden, leiders/trainers,
commissies etc.. Hierin heeft een ieder een eigen rol. Enkele voorbeelden:
 het afzeggen van trainingen en wedstrijden;
 communicatie over vertrek- en aanvangstijden;
 communicatie over teamindelingen bij de junioren en senioren.

4.4.1 Aandachtspunten/doelstellingen:

 De website van de VV SEP moet actueel gehouden worden. Dat wil zeggen actuele
teamfoto’s, overzicht van commissies en bestuur (organisatiestructuur) met
contactgegevens, nieuwsberichten voor de vereniging etc.. De website dient
dusdanig ingericht te zijn dat informatie makkelijk te vinden is;
 Stimuleren van leden tot het schrijven van verslagen en maken van foto’s voor de
website. Dit vergroot de betrokkenheid bij spelers;
 Regelmatig moeten er updates van alle commissies (bij wijzigingen of aanvullingen)
op de website worden geplaatst. Zo kan iedereen op de hoogte zijn wat er zich
binnen de vereniging afspeelt.
 De communicatie tussen bestuur, commissies, leden en overige betrokkenen van de
vereniging is een continu proces. Lopende zaken zullen zo snel als mogelijk is
kenbaar worden gemaakt. Dit wordt persoonlijk gecommuniceerd of via de
mediakanalen van de vereniging. Naast de website zijn regionale kranten, sociale
media, zoals WhatsApp en Facebook een belangrijk communicatiemiddel.
 Minimaal eenmaal per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering georganiseerd.
Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat een
jaarverslag en financieel verslag aanwezig is. Tijdens de Algemene Leden
Vergadering zullen beleidsmatige beslissingen worden voorgelegd aan de
Vergadering.

4.5 Externe communicatie

Goede externe communicatie zorgt voor profilering en herkenbaarheid van de vereniging in
de regio en samenleving. Tevens wordt er op die manier draagvlak gecreëerd voor
ondersteuning door ondernemers (sponsoring) en lokale overheden.

4.5.1 Aandachtspunten/doelstellingen:

 Opbouwen en onderhouden contacten met regionale media;
 Aanleveren/opstellen artikelen voor de website en media (verslagen,
sponsorcontracten, teamfoto’s etc.);
 Opstellen persberichten;
 Opstellen communicatieplan om de externe communicatie gedetailleerd uit te werken;
 Ontvangen van journalisten en radio verslaggevers tijdens de wedstrijden.
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4.6 Financiën

VV SEP wil een financieel gezonde vereniging zijn. Er wordt gestreefd naar een goede financiële
positie, waardoor benodigde investeringen op een verantwoorde wijze kunnen worden gedaan
met behoud van een sluitende exploitatie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid. De uitvoerende taken worden door
de penningmeester verricht. De penningmeester voert een solide financieel beleid, dat er op
gericht is om de financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging voor de lange termijn te
waarborgen. Ondanks dat de vereniging geen winstoogmerk heeft, is het doel om sluitende
begrotingen en positieve exploitaties te krijgen, zodat reserves kunnen worden opgebouwd
om toekomstige investeringen te kunnen financieren. Daartoe wordt een strakke begrotingsen budgetdiscipline gehanteerd, gericht op kostenbeheersing.
De penningmeester dient te beschikken over een adequaat digitaal boekhoudsysteem dat de
mogelijkheid biedt om op elk gewenst moment inzicht te krijgen in de geldstromen en
waarmee tijdig goede financiële rapportages geproduceerd kunnen worden als
stuurinformatie voor penningmeester en bestuur. VV SEP zal gebruik maken van de
financiële modules in Sportlink.

4.6.1 Inkomstenbronnen

Het bestuur wil een gematigd contributiebeleid voeren. De contributie moet echter in
verhouding staan met het serviceniveau dat de leden wordt geboden. De contributie wordt op
voorstel van het bestuur door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
De belangrijkste bron van inkomsten wordt gevormd door de kantine-exploitatie.
Ook hier wil de vereniging een gematigd prijsbeleid voeren, afhankelijk van de inkoopprijzen
en exploitatiekosten.
De derde belangrijke inkomstenbron is sponsoring. Zonder steun van sponsoren kunnen
veelzaken niet gerealiseerd worden. Gezien de afname van het aantal bedrijven dat een
actief sponsorbeleid voert, zal het moeilijk worden om de inkomsten uit sponsoring op het
gewenste niveau te houden. Iedereen binnen de vereniging moet zich realiseren dat
sponsoring geen eenrichtingsverkeer is. De belangen van de sponsor dienen zo goed
mogelijk behartigd te worden. Hierbij gaat het primair om vergroting van naamsbekendheid
en het zakelijk netwerk van de sponsor. De communicatie met de sponsoren verloopt via de
commissie PR en Sponsoring.

4.6.2 Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid is erop gericht tegen zo laag mogelijke kosten de voor de vereniging
benodigde goederen of diensten in te kopen. De prijs-kwaliteit verhouding mag daarbij niet
uit het oog worden verloren. In eerste instantie zal onderzocht worden of goederen en
diensten geleverd kunnen worden door sponsoren.

4.6.3 Doelstellingen

Ambities vertalen in een sluitende meerjarenbegroting
Voeren van een gematigd contributie- en prijsbeleid
Behouden en waar mogelijk vergroten van inkomsten uit sponsoring.

4.7 Commissies
4.7.1 Commissie Voetbalzaken

De commissie Voetbalzaken bestaat uit diverse disciplines. Deze commissie geeft leiding en
sturing aan de jeugdleiders en jeugdtrainers van VV SEP en is, samen met de jeugdleiders,
verantwoordelijk voor de indeling en samenstelling van de jeugdteams. Deze commissie is
tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het voetbalbeleid van VV SEP.
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De commissie komt regelmatig bij elkaar om gezamenlijk met de jeugdleiders en
jeugdtrainers de voortgang te bespreken.
Deze commissie adviseert het bestuur over het aanstellen van trainers en over andere
bestuur gerelateerde zaken.
Sportief
Als vereniging zullen wij ernaar moeten streven zoveel mogelijk leden te behouden om de
teamindeling voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we aandacht moeten hebben voor alle
leden en hun spelplezier zoveel mogelijk moeten waarborgen. Dit begint al bij de
kennismaking met de vereniging. Het is de bedoeling dat ieder lid een “startpakket” krijgt
waarin aandacht wordt geschonken aan algemene informatie, de huisregels, de
wijze van communicatie en waaraan een aardigheidje is toegevoegd.
Voorkomen moet worden dat spelers afhaken voor ze naar een hogere leeftijdsgroep gaan,
daarmee is de doorstroming van de junioren naar de senioren een issue. De commissie
Voetbalzaken zal de redenen van vroegtijdig vertrek onderzoeken.
.
Speltechnische begeleiding
Om de spelers het spel zo goed mogelijk bij te brengen, zijn trainers en leiders van groot
belang. Daarbij bepalend is de doelstelling van de vereniging om voetballers op te leiden tot
technisch excellente spelers die in staat zijn in teamverband goed te functioneren.
Om dit te bereiken is een opleidingsplan van groot belang.
De commissie Voetbalzaken zal beleid op dit punt gaan ontwikkelen en monitoren dat daar
ook uitvoering aan wordt gegeven.

4.7.2 Commissie Sponsoring en PR

De Sponsorcommissie bestaat momenteel uit twee personen. De opbrengsten uit
sponsorgelden zijn de derde inkomstenbron voor de vereniging. Deze inkomsten worden
onder andere aangewend om de elftallen te voorzien van kleding, de aanschaf van
materialen en het financieel ondersteunen van diverse jeugdactiviteiten. Deze commissie zal
een sponsoring plan opstellen en voorleggen aan het bestuur
Communicatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze taak wordt door de
leden van het bestuur ingevuld. Hieronder vallen onder andere communicatie via de eigen
website, het Seppertje, Facebook en Twitter. Mededelingen, beslissingen, activiteiten en
oproepen worden via deze media onder de aandacht gebracht van de leden, donateurs,
sponsoren, supporters en andere belangstellenden.
Deze taak is mede gedelegeerd aan de commissie Sponsoring en PR,

4.7.3 Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit meerdere personen. Geen van de leden is bestuurlijk
verbonden aan de vereniging. De Activiteitencommissie is belast met het organiseren van
zowel voetbal- als niet voetbal gerelateerde activiteiten. Voor de verschillende activiteiten
wordt verwezen naar het organogram van VV SEP. Zie bijlage.

4.7.4 Kantinecommissie

De Kantinecommissie bestaat uit zes personen. De kantinecommissie is belast met het
inkopen van food-artikelen bestemd voor de verkoop en eigen gebruik en de barbezetting op
trainings- en wedstrijddagen. Tevens is er altijd iemand van deze commissie
vertegenwoordigd bij een activiteit waarbij de kantine nodig is. Dit is een belangrijke
commissie, omdat het de tweede inkomstenbron is van de vereniging. Daarnaast verzorgen
zij de begeleiding van maatschappelijke stages, zorgen zij ervoor dat wij voldoen aan de
eisen van de Voedsel en Warenautoriteit en denken zij na over mogelijkheden tot uitbreiding
en of verbetering van de faciliteiten.
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4.7.5 Onderhoud en Materialen

De commissie bestaat uit twee personen. Onder de verantwoordelijkheid van deze
commissie valt onderhoud van de gehele accommodatie die onder beheer is van VV SEP.
De activiteiten voor het onderhoud van de velden en kleedgelegenheid is voor rekening van
de Stichting SESTZ.

4.7.6 Adviesorgaan Verenigingsbeleid

De Adviescommissie is een orgaan met een adviserende (raadgevende) functie betreffende
bestuurlijke/beleidsmatige zaken/onderwerpen. De rol van het adviesorgaan is
onafhankelijk en het advies kan ongevraagd en gevraagd plaatsvinden. Het Adviesorgaan is
niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. Naast een adviserende rol
heeft het adviesorgaan ook een signalerende rol. Mocht het Adviesorgaan bepaalde zaken
signaleren, die een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de club in algemene zin,
dan zal dit worden gemeld aan het bestuur.

4.7.7 Financiële Commissie

Ter ondersteuning aan de penningmeester is de Financiële Commissie. De
ledenadministratie valt hieronder en tevens de inrichting van het boekhoudpakket.

Beleidsplan 2017-2021 VV SEP, mei 2017

Pagina 11

5 Toekomstvisie

Om een goede toekomst voor VV SEP te waarborgen, is een aantal onderdelen
waarvoor beleid gemaakt moet worden. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen:
Sociaal
Sportief
Speltechnische begeleiding
Ouders
Vrijwilligers
Sociaal
Wil een samenwerking tussen mensen goed functioneren, dan zijn daarvoor een aantal
spelregels nodig. Deze zullen door de hele vereniging heen nageleefd moeten worden. In
een separaat document ‘Normen en Waarden’ zullen die spelregels breed binnen VV SEP
worden gecommuniceerd.
Sportief
Sportiviteit en respect voor elkaar en de tegenstander is uitgangspunt en de VV SEP zal dit
actief uitdragen.
Speltechnische begeleiding
In het nog op te stellen voetbal technisch beleidsplan zal dit nader worden uitgewerkt,
waarbij VV SEP de speltechnische elementen zal aansluiten op de leeftijdsgroep en de
technische mogelijkheden.
Ouders
Om de jeugd te kunnen laten voetballen zijn de ouders een onmisbare schakel. Uiteindelijk is
de vereniging niets meer of minder dan een samenwerking tussen alle betrokkenen om de
beoefening van de voetbalsport tot een succes te maken.
Het wordt dan ook enorm gewaardeerd wanneer ouders zich beschikbaar stellen om een
team te begeleiden, training te geven, een wedstrijd te fluiten of een bardienst te draaien.
Dat is ook het geval wanneer ouders van tijd tot tijd het vervoer naar een uitwedstrijd voor
hun rekening willen nemen. Dat laatste wordt ook nadrukkelijk verwacht, uiteraard voor zover
dat mogelijk is.
Vrijwilligers
De vereniging juicht het toe als leden en ouders hun verantwoordelijkheid willen nemen om
VV SEP te laten groeien. Vrijwilligers zijn hard nodig en worden buitengewoon gewaardeerd.
VV SEP heeft al veel vrijwilligers, maar vele handen maken licht werk.
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