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1. HISTORIE 

AI in 1933 ontstond er in Someren-Eind een voetbalclub. Deze vereniging fuseerde met de 
voetbalvereniging Wilhelmina uit Someren en speelde jarenlang op sportpark de Potacker.  
De belangstelling voor de hieruit ontstane vereniging sv Someren was in Someren-Eind niet 
groot, gezien het geringe aantal leden dat uit het Eind kwamen. Wel werd er eind jaren zestig 
volop recreatief gevoetbald door de buurtschappen. Door diverse leeftijdsgroepen werd in 
competitieverband gestreden om het kampioenschap van Someren-Eind. Dat er behoefte was 
aan georganiseerd voetbal moge blijken uit de enorme belangstelling van zowel spelers als 
toeschouwers. 
 
Enkele organisatoren van dit recreatievoetbal namen het initiatief een voetbalvereniging op te 
richten en op 10 maart 1969 was de oprichting van S.S.E. een feit.  
 
Bij de oprichting telde S.S.E. 29 senioren en 17 junioren. Door de jaren heen groeide de 
vereniging gestaag en werden ook een veteranen- (1977) en damesafdeling (1984) opgericht. 
Op 13 augustus 1977 werd het nieuwe sportpark onder grote belangstelling in gebruik 
genomen. De naam van het nieuwe sportpark was afgeleid van het bestemmingsplan in dat 
gebied “De Heikampen”. 
 
De grootste geleding binnen S.S.E. is op dit moment de jeugd. Van 17 jeugdleden bij de 
oprichting is deze afdeling thans vertienvoudigd. De toekomst van een vereniging ligt bij de 
jeugd en daar is men zich bij S.S.E. zeker bewust van. Tegenwoordig is het nodig om de jeugd 
aan de vereniging te binden en daarom worden ook gedurende de wintermaanden diverse 
activiteiten georganiseerd.  
 
In 1994 werd het 25 jarig jubileum van S.S.E. groots gevierd en in 2009 was het 40 jarig 
jubileum een feit. In de 47 jaar dat S.S.E. bestaat zijn er vele ups en downs geweest, maar 
steeds weer is men erin geslaagd de problemen het hoofd te bieden. Momenteel is S.S.E. een 
sterke en gezonde vereniging die dankzij de inzet van velen nog jaren kan bestaan. 
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2. AANLEIDING EN DOELSTELLING BELEIDSPLAN 

2.1. Inleiding 

S.S.E. is op dit moment een bloeiende vereniging die een belangrijke rol speelt in de 
gemeenschap van Someren-Eind. Op dit moment telt de vereniging ongeveer 450 leden. Tel 
daarbij nog een groot aantal mensen op die op een andere wijze bij de vereniging zijn 
betrokken, als vrijwilliger, bezoeker, sponsor of ouder van een jeugdspeler, dan is duidelijk dat 
S.S.E. midden in de Eindse gemeenschap staat. De maatschappelijke rol van onze vereniging 
blijkt niet alleen hieruit, maar ook uit de verbanden en relaties die bestaan met een groot aantal 
organisaties en verenigingen uit Someren-Eind.  

2.2. Aanleiding 

S.S.E. maakt momenteel een ontwikkeling door mede vanwege maatschappelijke 
veranderingen. Het hoofdbestuur en diverse commissies zijn actief om alles in goede banen te 
leiden. Dit vergt een grote inzet van een groot aantal vrijwilligers. Met het oog op de toekomst is 
het van belang om vooruit te kijken en een aantal belangrijke kaders en uitgangspunten voor 
onze vereniging vast te leggen. Bij het ontbreken van een vaste structuur is niet altijd duidelijk 
bij wie bepaalde taken en verantwoordelijkheden liggen. 
Dit leidt communicatief en organisatorisch tot misverstanden. Om dit te voorkomen willen we de 
organisatie door ontwikkelen door een aantal uitgangspunten en kaders vast te leggen in 
voorliggend beleidsplan. Het beleidsplan is dan richtinggevend en sturend voor de verdere 
ontwikkeling van S.S.E. 

2.3. Doel 

Het beleidsplan heeft tot doel de uitvoering van de doelstellingen van S.S.E. te waarborgen en 
beoogt op toegankelijke wijze inzicht te geven in de uitgangspunten en kaders die hiervoor 
noodzakelijk zijn. 
 
Het beleidsplan is een kader en omvat meerjaren richtlijnen op basis waarvan keuzes gemaakt 
en acties uitgevoerd worden. Daarmee willen we voorkomen dat te veel ad hoc keuzes worden 
gemaakt die mogelijkstrijdigmogelijk strijdig zijn met onze visie, doelstellingen en 
uitgangspunten.  

2.4. Functie 

Het beleidsplan is een soort paraplu. Daaronder hangen allerlei deelplannen, waarin de zaken 
verder worden uitgewerkt en gedetailleerd. Sommige van deze deelplannen zijn reeds gereed, 
andere zullen nog opgesteld (moeten) worden. 
 
Het is echter niet de bedoeling om het schrijven van plannen tot doel te verheffen, het is immers 
een middel om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan voorliggend beleidsplan. Sommige 
plannen kunnen en zullen niet meer dan een A4-tje zijn, anderen zullen omvangrijker zijn. 
Steeds gaat het er echter om de plannen zo concreet mogelijk te maken en te voorzien van 
toetsbare en meetbare doelstellingen (wie doet wat, op welk moment en wat gaat het kosten). 
 
De opzet van dit beleidsplan is erop gericht om op een overzichtelijke wijze alle 
belanghebbenden bij de vereniging inzicht te geven in de actuele stand van zaken en de 
plannen van de vereniging voor de toekomst. 
Het beleidsplan heeft niet alleen een interne, maar ook een externe functie. Voor het bestuur en 
de diverse commissies is het een leidraad voor toekomstig handelen en een kader om het 
beleid op onderdelen te toetsen. Voor alle leden, vrijwilligers, sponsors en buitenstaanders 
geeft het plan duidelijkheid over de structuur, de doelstellingen en het functioneren van onze 
voetbalvereniging. 
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3. Missie, visie en doelstellingen 

3.1. Missie 

Het bieden van de mogelijkheid tot recreatieve, prestatieve en passieve beleving van de 
voetbalsport in Someren-Eind. Voetbalvereniging S.S.E. wil daarmee tevens een belangrijke 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale binding in de gemeenschap van Someren-Eind. 

3.2. Visie en doelstellingen 

De visie geeft weer hoe S.S.E. zich naar haar leden en naar de omgeving wil presenteren. De 
visie bestaat uit een aantal centrale pijlers die aangeven wat voor onze vereniging van belang is 
en op basis waarvan beslissingen worden genomen en acties worden getoetst. De visie moet er 
voor zorgen dat de kenmerkende cultuur van S.S.E. ook in de toekomst blijft gewaarborgd. 
De visie van S.S.E. kent de volgende pijlers met daarachter de vertaling naar concrete 
doelstellingen. 
 S.S.E. stelt zich als primair doel om alle leden de mogelijkheid te bieden het 

voetbalspel te spelen, zowel recreatief als prestatief. 
 S.S.E. streeft naar een optimale prestatie van de selectie. Een positie als stabiele 

middenmoter in de vierde klasse is daarbij voor het eerste elftal het streven. Voor het 
tweede elftal is handhaving in de top van de reserve vierde klasse een streven om de 
aansluiting naar het eerste elftal soepel te laten verlopen. 

 S.S.E. wil naast de selectie graag met vijf seniorenelftallen en een vrouwenelftal aan de 
competitie deelnemen. 

 S.S.E. streeft naar deelname aan de competitie van het vrouwenelftal een niveau van 
de 3e klasse of hoger. 

 S.S.E. wil in het jeugdvoetbal graag in alle leeftijdscategorieën minimaal één team in 
stand houden om aan deze jeugdleden de mogelijkheid te bieden aan de competitie 
deel te nemen. 

 S.S.E. hecht waarde aan een gezellige sfeer en sociale binding binnen de vereniging, 
maar ook daarbuiten. 
 S.S.E. organiseert diverse activiteiten voor de leden in de perioden, waarin niet 

gevoetbald wordt. 
 S.S.E. organiseert het buurtschappentoernooi. 

 S.S.E. voerteen actief vrijwilligersbeleid waar de inbreng van vrijwilligers 
gewaardeerd wordt. 
 S.S.E. stelt kleding beschikbaar aan vrijwilligers voor de uitoefening van hun functie. 
 S.S.E. sluit een verzekering voor vrijwilligers. 
 S.S.E. organiseert jaarlijks een gratis feestavond voor vrijwilligers om de waardering 

voor hen kenbaar te maken. 
 S.S.E. organiseert periodiek een wervingscampagne voor vrijwilligers. 

 Waarden en normen staan hoog in het vaandel bij S.S.E., in het bijzonder de 
sportiviteit. Deze dragen bij aan de vorming en ontwikkeling van de leden. 
 S.S.E stelt een protocol op van waarden en normen dat wordt gehanteerd door het 

kader in de begeleiding van de teams. 
 S.S.E. schenkt in belangrijke mate aandacht aan de jeugd. 

 S.S.E. organiseert diverse alternatieve activiteiten voor de jeugd om het clubgevoel te 
stimuleren, zoals een winterprogramma en een kamp in de zomer. 

 S.S.E. zorgt voor een goede doorstroming binnen de jeugd en van de jeugd naar de 
senioren. 

 S.S.E. streeft naar gekwalificeerd kader voor de begeleiding van jeugdteams. 
 S.S.E. streeft naar continuïteit van het ledenaantal, in relatie tot de planologische 

ontwikkelingen het geboortecijfer in Someren-Eind. 
 S.S.E. doet aan werving van leden door het aanbieden van activiteiten aan 

basisschoolleerlingen. 
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 S.S.E. streeft naar een gezonde financiële situatie binnen de vereniging. 
 S.S.E. zet beleid uit naar alle geledingen binnen de vereniging door uitgaven en 

ontvangsten plaats te laten vinden in overeenstemming met de financiële richtlijnen. 
 S.S.E. streeft naar uitbreiding van de sponsoring. 

 S.S.E. biedt leden de faciliteiten die passen bij hun sportbeleving. 
 S.S.E. draagt zorg voor goede voorzieningen als velden, kleedruimtes, materialen en 

een volledig ingerichte kantine. 
 S.S.E. streeft enerzijds naar profilering en anderzijds naar een constructieve 

samenwerking met andere (sport)verenigingen, zonder eigen identiteit uit het oog te 
verliezen. 
 S.S.E. organiseert de voetbaldagen voor de jeugd en het toernooi onder 22 jaar in 

samenwerking met andere voetbalverenigingen. 
 S.S.E. participeert in overlegorganen in de regio. 

 
S.S.E. voert een herkenbaar beleid waarin de overall visie breed gedragen wordt. De visie is 
bepalend voor de uitvoering van maatregelen en acties door het bestuur en de diverse 
commissies. 
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4. Organisatie S.S.E. 

4.1. Organigram S.S.E. 

In het navolgende organigram is de verenigingsstructuur van S.S.E. schematisch weergegeven. 

4.1.1. Hiërarchische structuur 
De hiërarchische structuur wordt weergegeven door de verticale verbindingslijnen. Het hoogste 
orgaan binnen de vereniging is, als statutair vastgesteld, de ledenvergadering. Deze benoemd 
het bestuur en draagt de algehele leiding van de vereniging op aan het bestuur met bijbehorend 
mandaat. 
Onder het bestuur ressorteren de diverse commissies die vervolgens de in lijn daaronder 
vermelde (groep van) functionarissen aansturen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de commissies zijn verderop in dit beleidsplan nader uitgewerkt. 
De commissies zijn onderling tevens via horizontale lijnen verbonden waarmee de 
gelijkwaardigheid in de hiërarchie wordt weergegeven. 
 
De kascommissie is een adviesorgaan van de ledenvergadering en om die reden direct onder 
de ledenvergadering geplaatst zonder dat zij hiërarchische bevoegdheden kent. 
 
Het dagelijks bestuur voert namens het bestuur de dagelijkse leiding van de verenigingen is om 
die reden direct onder het bestuur geplaatst zonder dat zij als orgaan hiërarchische 
bevoegdheden kent. De leden van het dagelijks bestuur ontlenen hun bevoegdheden 
rechtstreeks vanuit hun functie als bestuurslid. De verantwoordelijkheden van de bestuursleden 
zijn verderop in dit beleidsplan nader uitgewerkt. 
 

4.1.2. Communicatie 
De kleuren in het organigram geven de wijze van communiceren weer. 
Communicatie vindt steeds via de verticale lijnen binnen een kleurenblok plaats. Op 
commissieniveau vindt communicatie plaats tussen de verschillende kleurenblokken zowel in 
horizontale zin (met bestuur) als in verticale zin (met andere commissies).  
 
Daarnaast is met een gekleurde omkadering van (groepen van) functionarissen aangeven 
welke (groepen van) functionarissen rechtstreeks met elkaar communiceren, zoals de 
jeugdcoördinator met de jeugdcommissie. 
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4.2. Portefeuilles en verantwoordelijkheden bestuur 

De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks 
bestuur. Het dagelijkse bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een reguliere 
bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten op de 
eerstvolgende bestuursvergadering mede. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit negen personen. 
 
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt bij toerbeurt de vereniging naar buiten toe, daarbij 
vergezeld door het bestuurslid met de betreffende portefeuille. 
Alle bestuursleden zijn tevens lid van een commissie die aansluit bij de taken van deze 
bestuursportefeuille.  

4.2.1. Portefeuille van de voorzitter 
 heeft de algehele coördinatie / leiding 
 verzorgt de externe representatie (PR) 
 bereidt (samen met secretaris) bestuursvergaderingen voor 
 vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten (samen met de secretaris) 

4.2.2. Portefeuille van de vicevoorzitter 
 neemt de voorzitter waar bij diens afwezigheid 
 neemt de taken van de voorzitter over indien deze daarom verzoekt of de noodzaak 

aanwezig is 

4.2.3. Portefeuille van de secretaris 
 voert de algehele verenigingsadministratie met uitzondering van de ledenadministratie 
 voert de officiële correspondentie voor de vereniging 
 behandelt de in- en uitgaande post 
 verzorgt de uitnodigingen agenda, notulen/actielijst van vergaderingen, 

bestuursmededelingen in clubblad 
 vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten (samen met de voorzitter) 
 stelt activiteiten jaarrooster op (jaarkalender) 
 verzorgt het verenigingsarchief 
 treedt op als contactpersoon voor de K.N.V.B. en diens verenigingen 

4.2.4. Portefeuille van de penningmeester 
 beheert de geldmiddelen 
 maakt de conceptbegroting en –jaarrekening op 
 boekt inkomsten en uitgaven 
 luit verzekeringen (opstal, ongevallen e.d.) af 
 treedt op als contactpersoon bij contributie-inning, kantinebeheer, lotto en toto, kassiers 
 vervult een rol richting accommodatiecommissie onderdeel kantine 

4.2.5. Portefeuille van het bestuurslid wedstrijdsecretariaat senioren 
 publiceert programma en afgelastingen op website, teletekst en het Contact (publicatie 

website is maatgevend) 
 verzorgt de opstellingen voor de wedstrijden 
 organiseert vriendschappelijke wedstrijden 
 onderhoudt contacten met KNVB betreffende het aantal teams en wedstrijdprogramma 
 stelt scheidsrechters aan voor zover de KNVB hier niet in voorziet 
 organiseert buurtschappentoernooi en toernooi < 22 jaar  
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 functioneert als contactpersoon binnen de vereniging voor wedstrijd- en trainingszaken (in 
geval van officiële en oefenwedstrijden) 

 geeft wedstrijden door aan de accommodatiecommissie 

4.2.6. Portefeuille van het bestuurslid voetbaltechnische zaken 
 lid van de commissie voetbaltechnische zaken 
 informeert als contactpersoon het hoofdbestuur over de uitvoering en evaluatie van het 

voetbaltechnisch beleid 

4.2.7. Portefeuille van het bestuurslid accommodatie 
 lid van de accommodatiecommissie 
 informeert als contactpersoon het hoofdbestuur over de uitvoering en evaluatie van het 

accommodatiebeleid 

4.2.8. Portefeuille van het bestuurslid communicatie 
 lid van de commissie communicatie 
 informeert als contactpersoon het hoofdbestuur over de uitvoering en evaluatie van het 

communicatiebeleid 

4.2.9. Portefeuille van het bestuurslid jeugd 
 lid van de jeugdcommissie 
 informeert als contactpersoon het hoofdbestuur over de uitvoering en evaluatie van het 

jeugdbeleid 

4.2.10. portefeuille van het bestuurslid vrijwilligersbeleid 
 coördineert het in kaart brengen van vraag en aanbod van/naar vrijwilligers 
 coördineert initiatieven voor een actieve werving. Denk daarbij aan website-, clubblad- en 

E-mailacties 
 inventariseert knelpunten rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers en de diverse 

werkzaamheden 
 draagt zorg voor een inventarisatie van de toekomstige behoefte aan vrijwilligers en voor 

een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers. Is initiatiefnemer in het 
realiseren van de invulling er van 

 stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met de 
wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers 

 verzorgt attenties bij geboorten, jubilea e.d. 
 inventariseert de behoefte aan het vergroten van deskundigheid van vrijwilligers en treft 

voorzieningen voor interne en externe scholingsmogelijkheden van vrijwilligers gericht op 
voetbal (b.v. masseuropleiding, scheidsrechtersopleiding, jeugdtrainers/-leidersopleiding) 

 ziet toe op het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken 

4.3. Taken en verantwoordelijkheden commissies 

Ten einde taken en verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de leden te leggen, zijn diverse 
commissies in het leven geroepen. De commissies opereren onder eindverantwoordelijkheid 
van het bestuur. Alle commissies evalueren en rapporteren jaarlijks over het gevoerde beleid. 
Behoudens de kascommissie zijn alle bestuursleden tevens lid van een commissie die aansluit 
bij de taken van de bestuursportefeuille. 
De commissies hebben zowel een coördinerende als een uitvoerende functie. Indien nodig 
kunnen zij voor de uitvoering ook een beroep doen op (andere) vrijwilligers. 
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4.3.1. Commissie voetbaltechnische zaken 
Algemeen 
De vereniging streeft er naar voor de afzonderlijke groepen (jeugd, prestatief en recreatief 
heren senioren, dames) een specifiek technisch deelbeleid vast te stellen, dat bijdraagt aan een 
lange termijn visie op voetbaltechnisch gebied voor S.S.E. Dit specifiek deelbeleid zal 
neergelegd worden in een apart voetbaltechnisch beleidsplan. 
De commissie voetbaltechnische zaken bestaat uit coördinator minimaal 2 leden en een 
bestuurslid die regelmatig overlegt met de leiders van de diverse elftallen en de jeugd 
coördinator. 
Doelstelling 

 Het scheppen van mogelijkheden voor alle leden om de voetbalsport actief te 
beoefenen. 

 In doorlopende leerlijnen vanaf de jeugd voetbaltalent ontwikkelen door spelers 
kwalitatief en adequaat op te leiden en/of te begeleiden. 

 
 
 
De commissie verzorgt de volgende taken: 
 voert de algehele coördinatie van de voetbaltechnische gang van zaken voor alle elftallen 

(jeugd, senioren en dames). 
 is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische opleiding en begeleiding binnen de 

vereniging 
 adviseert en assisteert het bestuur voor wat betreft het aantrekken van de betaalde 

trainersstaf 
 beslist voor wat betreft het aantrekken van de vrijwillige trainersstaf en begeleiding voor alle 

elftallen (jeugd, senioren en dames) 
 coördineert het selectiebeleid en indeling van alle teams 
 is eindverantwoordelijk voor het opstellen van de voetbaltechnische beleidsplannen 
 is verantwoordelijk voor het aandragen van voorstellen in de beleidsvorming 
 is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering, rapportage en evaluatie van het 

voetbaltechnisch beleid 
 
Taakomschrijving van de algemeen coördinator 
 is aanspreekpunt voor de vereniging voor voetbaltechnische zaken 
 ziet toe op de naleving van de richtlijnen vanuit het voetbaltechnisch beleid 
 belegt en leidt bijeenkomsten voor de commissie voetbaltechnische zaken 
 zorgt voor de uitvoering van acties aan de hand van een besluitenlijst 
 zorgt voor de informatievoorziening van de betreffende geledingen 

4.3.2. Accommodatiecommissie 
Algemeen 
De accommodatiecommissie bestaat uit zes personen te weten een algemeen coördinator en 
een afgevaardigde uit de werkploeg, de werkgroepen kantine, materialen en kassa - 
terreinknechten – consul en een bestuurslid uit het hoofdbestuur. 
 
Doelstelling 
De accommodatiecommissie coördineert de kantineaangelegenheden en de terreinzaken en 
verzorgt de aanschaf en het beheren van materialen. 
 
De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de 
accommodatie waaronder: 
 kleedkamers 
 kassagebouw 
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 ballenhok 
 kantine (alleen onderhoud) 
 velden 
 reclameborden 
 netten 
 ballenvangers 
 doelen 
 verlichting / lichtinstallatie 
 ver- en / of nieuwbouw 
 jaarlijks groot onderhoud 
 veiligheid gebouwen (brandpreventie, vluchtwegen e.d.) 
 
Aangezien de commissie breed georiënteerd is, vermelden we specifiek de taakinvulling van de 
algemene coördinator en enkele leden uit de diverse werkgroepen. 
 
Taakomschrijving van de algemeen coördinator 
 is aanspreekpunt voor de vereniging op het gebied van accommodatiezaken 
 verantwoordelijk voor de organisatie en verslaglegging van vergaderingen binnen de 

commissie 
 verantwoordelijk voor de uitvoering van acties aan de hand van een besluitenlijst 
 verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de betreffende geledingen 
 
Taakomschrijving kantinebeheerder 
 verantwoordelijk voor het open houden van de kantine gedurende de vastgestelde 

openingstijden 
 verantwoordelijk voor de barbezetting 
 verantwoordelijk voor de in- en verkoop van de kantine 
 verantwoordelijk voor de afdracht van de opbrengsten van de kantine aan de 

penningmeester 
 
Taakomschrijving materialenbeheerder 
 verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en inname van kleding, zoals shirts, 

trainingspakken of coachjassen, voor zover door de vereniging of sponsoren beschikbaar 
gesteld 

 verantwoordelijk voor de reparatie van voornoemde kleding 
 verantwoordelijk voor de inkoop, uitgifte en inname van (spel)materialen, waaronder ballen, 

bidons, netten etc. 
 
Taakomschrijving terreinknecht 
 verantwoordelijk voor de spelmaterialen op training- en wedstrijddagen 
 ziet toe op de schoonmaak van de kleedlokalen door de gebruikers en assisteert daarbij op 

wedstrijddagen 
 
Taakomschrijving beheer kassa 
 verantwoordelijk voor het innen van de entreegelden op wedstrijddagen van S.S.E. 1 

4.3.3. Communicatiecommissie 
Algemeen 
De communicatiecommissie bestaat uit vier of vijf personen te weten een algemeen 
coördinator, bij voorkeur een lid van het hoofdbestuur, de coördinatoren communicatie, 
sponsoring en PR - multimedia en een bestuurslid van het hoofdbestuur (bij voorkeur de 
secretaris). 
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Doelstelling 
De communicatiecommissie streeft naar een goede en zorgvuldige communicatie met de leden 
en tussen de leden onderling (interne communicatie) en externe communicatie met overige 
belanghebbenden buiten de vereniging. Een goede interne en externe communicatie vergroot 
de betrokkenheid bij de vereniging. 
 
De communicatiecommissie: 
 coördineert het opzetten en onderhouden van een communicatieplan (intern gericht); 
 coördineert sponsorzaken (extern gericht) 
 coördineert PR-zaken (intern en extern gericht) 
 beheert bestaande communicatiemiddelen en ontwikkelt nieuwe ideeën 
 stelt een jaarplan op inclusief begroting voor aanvang van elk verenigingsjaar 
 
Aangezien de communicatiecommissie in de uitvoering nagenoeg volledig afhankelijk is van de 
onderliggende werkgroepen hieronder een nadere invulling van de taken van deze 
werkgroepen. 
 
Taakomschrijving werkgroep communicatie 
 stelt communicatieplan op, volgt de uitvoering, evalueert het plan en stelt eventueel bij 
 bepaalt wie wat communiceert, op welk moment, met wie, op welk niveau, op welke wijze 
 beheert mailadressen van de leden 
 
Taakomschrijving werkgroep sponsoring 
 stelt een sponsor beleidsplan op 
 werft reclamebordhouders en shirtsponsors (extern gericht)  
 werft in samenspraak met het hoofdbestuur een hoofdsponsor waarbij het hoofdbestuur 

verantwoordelijk is voor het maken van financiële afspraken met de hoofdsponsor 
 onderhoudt contacten met sponsoren en draagt zorg voor het nakomen van afspraken 
 stelt (ondertekende) sponsorcontracten op en archiveert deze 
 voert een adequaat beleid bij de werving van nieuwe sponsoren 
 levert jaarlijks in januari overzichten van shirtsponsors voor het nieuwe seizoen aan 
 levert jaarlijks in mei financiële informatie t.b.v. begroting nieuw seizoen aan 
 ontplooit nieuwe initiatieven ten behoeve van behoud of werving van sponsors 
 
Taakomschrijving werkgroep PR - multimedia 
 stelt een PR plan op  
 verzorgt PR-activiteiten via diverse hulpmiddelen zoals website, clubblad, teletekst, 

publicatieborden, onderhouden van reclame uitingen en organisatie van (sponsor) 
evenementen 

 verzorgt de relatiegeschenken aan de hoofdsponsor en shirtsponsors aan het eind van 
ieder kalenderjaar 

 onderhoudt bestaande communicatiemiddelen en ontwikkelt nieuwe ideeën 
 
Taakomschrijving van de algemeen coördinator 
 verantwoordelijk voor de uitvoering van het communicatieplan 
 verantwoordelijk voor de organisatie en verslaglegging van vergaderingen binnen de 

commissie 
 verantwoordelijk voor de uitvoering van acties aan de hand van een besluitenlijst 

4.3.4. Jeugdcommissie 
Algemeen 
De jeugdafdeling wordt aangestuurd door de jeugdcommissie die bestaat uit minimaal vier 
personen met de volgende functies: voorzitter, secretaris, coördinator jeugdteams en 
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wedstrijdsecretaris aangevuld met een bestuurslid uit het hoofdbestuur (mits niet reeds 
vertegenwoordigd in één van voornoemde functies). 
 
Doelstelling 
De jeugdcommissie draagt zorg voor de organisatie van het jeugdvoetbal. Ze creëert 
randvoorwaarden om continuïteit in opleiding en adequate begeleiding te waarborgen. 
 
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor: 
 het organiseren en uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken binnen de jeugdafdeling. 
 het (doen) uitvoeren van alle taken benodigd voor het goed functioneren van de pupillen- en 

juniorenafdelingen. 
 het vertegenwoordigen van de jeugdafdeling binnen en buiten de vereniging. 
 het bewaken van de door het bestuur vastgelegde budgetten (taakstellend). 
 het opleiden en bevorderen van elf(zeven)tal begeleiding. 
 het functioneren van de jeugdtrainers/leiders volgens de richtlijnen van het beleidsplan 
 het opstellen van een meerjarenbeleid om de voetbalkwaliteiten van de jeugd binnen de 

vereniging te bevorderen. 
 het sociale klimaat binnen de jeugdgeleding 
 het regelen van oefenwedstrijden en toernooien. 
 het organiseren van nevenactiviteiten, indien het programma dat de KNVB heeft 

vastgesteld geen doorgang kan vinden. 
 
Van de genoemde functies geven we hieronder een nadere taakinvulling. 
 
Taakomschrijving jeugdvoorzitter 
 ziet toe op de uitvoering van het jeugdbeleid 
 verzorgt de externe representatie voor de jeugd 
 is eindverantwoordelijk voor de jeugdledenadministratie 
 
Taakomschrijving jeugdsecretaris 
 verzorgt correspondentie namens jeugdafdeling 
 treedt als contactpersoon op voor de KNVB wat betreft jeugdzaken 
 schrijft vergaderingen uit, maakt notulen en stelt betrokkenen hiervan op de hoogte 
 publiceert jeugdzaken in de publicatiekast, op de website of in het clubblad 
 
Taakomschrijving wedstrijdsecretaris jeugd 
 publiceert programma en afgelasting en draagt zorg voor publicatie op website, teletekst en 

publicatiekast (publicatie website is maatgevend) 
 onderhoudt contact met de KNVB inzake het wedstrijdprogramma 
 is verantwoordelijk voor het aanstellen van scheidsrechters, de veldtoewijzing en indeling 

kleedruimten 
 
Taakomschrijving coördinator jeugdteams 
 stuurt de coördinatoren jeugd, categorieën JO<19  t/m JO<7 
 is verantwoordelijk voor de indeling van de jeugd 
 is verantwoordelijk voor het werven en aanstellen van trainer/leiders 
 is verantwoordelijk voor de uitvoering en bijstelling van het jeugdbeleid 
 is verantwoordelijk voor de opbouw van een doorlopende leerlijn  
 is verantwoordelijk voor eenduidig technisch beleid, mede in het kader van de doorstroming 

van jeugdspelers naar de senioren 
 participeert in de commissie voetbaltechnische zaken 
 zorgt voor scholing van trainers/leidersdoor het periodiek aanbieden van cursussen en 

workshops  
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Het registreren en administreren van de jeugdleden is uitbesteed aan een vrijwilliger die nauw 
contact onderhoudt met de coördinator jeugdteams over aan- en afmeldingen. Naast deze taak 
van het administreren van jeugdleden onderhoudt hij regelmatig correspondentie met de 
penningmeester van het hoofdbestuur over het aantal jeugdleden en de werkgroep clubblad in 
verband met publicatie van verjaardagen. 

4.3.5. Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid, niet zijnde bestuursleden 
Zij onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene 
vergadering verslag uit van haar bevindingen. 
 
 

4.3.6. Consul 
De consul is formeel aangesteld door de KNVB voor het beoordelen van de bespeelbaarheid 
van de velden en informeren van de thuisspelende vereniging(en) bij afkeuring (zie reglement 
amateurvoetbal) en heeft daarnaast bij S.S.E. nog de volgende taak: 
Hij is eindverantwoordelijk voor de toewijzing van kleedkamers en veldindeling bij wedstrijden 
van seniorenteams. 
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5. Beleid voetbaltechnische zaken 

5.1. Algemeen 

S.S.E. wil voetbaltechnisch beleid vastleggen voor de lange termijn. Een algemeen technisch 
beleid vaststellen heeft als groot voordeel dat de doorstroming kwalitatief beter verloopt en dus 
kan leiden tot een optimale ontwikkeling. De commissie voetbaltechnische zaken is 
verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van bovengenoemd beleid door te 
ontwikkelen, aan te sturen en te controleren. Het aanstellen van externe trainers en/of 
begeleiders mag niet betekenen dat het voetbaltechnisch beleid zal wijzigen. 
S.S.E. zal voorwaarden scheppen die het mogelijk maken de voetbalsport op prestatief en 
recreatief niveau te beoefenen met een goed voorzieningenniveau. 
S.S.E. ziet het belang van een goede teamorganisatie als randvoorwaarde voor een adequate 
uitvoering van voetbaltechnisch beleid. Daarnaast floreert teamsport door het ervaren van 
gezelligheid in de beleving bij de uitvoering van een gedeelde ambitie. Sociale aspecten dragen 
er verder toe bij dat de verantwoordelijkheid naar teamgenoten wordt opgepakt en loyaliteit 
wordt uitgedragen. 
S.S.E. streeft niet naar een herkenbare voetbalstijl of vast spelpatroon over alle geledingen van 
de vereniging. 
Voetbaltechnische uitgangspunten zullen verder vertaald moeten worden in een jaarlijks te 
hanteren operationeel plan (Deelplan voetbaltechnische zaken), dat op basis van 
voortschrijdend inzicht bijgesteld en aangevuld dient te worden. 

5.2. Jeugdteams 

Rode draad in voetbalopleiding 
De rode draad in de jeugdopleiding is de samenhangende trainingsaanpak van JO7 tot en met 
Jo19. Deze doorlopende leerlijn staat centraal, zowel op het recreatieve als prestatieve vlak. 
Voorop staat echter het spelplezier, de beleving. 
Het prestatiegerichte deel van de jeugd wordt vooral vorm gegeven in de selectieteams (Jo19, 
Jo17, Jo15 en Jo13) per categorie vanaf de Jo13 en dient actief bij te dragen aan de 
verenigingsambitie om van het eerste seniorenteam een stabiele vierdeklasser te maken. De 
trainingsfrequentie van deze selectieteams (2x per week) is groter dan van de overige teams. 
Aangezien er wordt gestreefd naar een doorlopende leerlijn zijn de vaardigheden per 
standaardteam uitgewerkt en kunnen gezien worden als basisvaardigheden die je moet bezitten 
als speler uit een selectieteam op het moment dat deze speler door stroomt naar de volgende 
leeftijdscategorie. Tevens kunnen deze vaardigheden als richtlijn gelden voor de niet-
selectieteams en kunnen als uitgangspunt dienen bij het invullen van de evaluatieformulieren. 
Voor de uitgewerkte tabel basisvaardigheden verwijzen we naar de bijlage bij het deelplan 
voetbaltechnische zaken. 
Om een goede aansluiting te kunnen garanderen moeten de eerste teams uit elke categorie 
minimaal in de tweede klasse(district) uitkomen. Dit streefniveau is vooral gebaseerd op het feit 
dat het aanbod van junioren in de eerstvolgende jaren dusdanig groot is dat op basis van 
concurrentie de selectieteams van de JO19, Jo17 en Jo15 junioren geformeerd kunnen worden. 
Prestatie is echter op elk niveau mogelijk in die zin zoals wij presteren bedoelen: het optimaal 
benutten van de mogelijkheden die je hebt. 
 
Opleiding trainers en leiders 
Om aan de doelstellingen te kunnen voldoen is het belangrijk dat leiders en trainers over de 
juiste kwaliteiten beschikken. Om een beter gekwalificeerd jeugdkader te krijgen, zullen we 
moeten werken aan een opleidingsplan. Niet alleen het aanleren van technische en tactische 
vaardigheden is van belang. Men zal ook pedagogisch competent moeten zijn om de jeugd 
goed leiding en een gevoel van veiligheid te kunnen geven. 
De leiding heeft voor de jeugd een voorbeeldfunctie en op grond hiervan zullen ervaren 
seniorenspelers een belangrijke rol kunnen vervullen. 
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Om ervoor te zorgen dat trainingen en begeleiding van de jeugd zo optimaal mogelijk 
plaatsvinden, is het wenselijk dat de trainers en/of begeleiders een bepaald opleidingsniveau 
hebben bereikt. De jeugdafdeling stelt zich ten doel om al haar trainers en begeleiders op het 
gewenste niveau te brengen. Het inkopen van demonstratietrainingen door bevoegde instanties 
is hierbij een goede mogelijkheid voor scholing.  
Trainers en leiders zullen gestimuleerd worden om cursussen te volgen om zich verder op 
voetbalgebied te bekwamen. Minimaal één keer per jaar wordt de opleidingsbehoefte 
geïnventariseerd, in kaart gebracht en gebruik gemaakt van de scholingsmogelijkheden van de 
KNVB. 
Naast het bekwamen van jeugdtrainers zijn optimale trainingsmogelijkheden alleen maar aan te 
bieden met een goed pakket aan spelmaterialen. Uitbreiding en/of vervanging geschiedt aan de 
hand van jaarlijkse inventarisatie na overleg over de investeringsmogelijkheden bij S.S.E. 
 
Indien een lid in het kader van zijn of haar functie (trainer, scheidsrechter, verzorger, etc) een 
opleiding wil volgen, zal S.S.E. dit stimuleren. In het geval de kosten van deze opleiding hoger 
zijn dan € 200 geldt als voorwaarde dat het lid de betreffende functie minimaal drie jaar binnen 
S.S.E. uitoefent. Indien hier niet aan voldaan wordt, geldt een terugbetaalverplichting (naar 
rato). Afspraken hierover zullen op papier gezet worden en worden ondertekend door het lid en 
de voorzitter van S.S.E. 
 
Selectiebeleid (beoordeling spelers) 
Selectie vindt plaats met als doel het niveau te verhogen, zodat we jeugdspelers beter kunnen 
opleiden. Met het selectiebeleid bevorder je een juiste indeling van spelers in teams vanaf de 
Jo13 -pupillen op basis van voetbalkwaliteiten. Voor de Jo11, Jo9, Jo7 -spelers vindt de indeling 
in teams plaats op basis van prestatieve en sociale indicatie. 
De coördinatorengroep streeft ernaar om een zo transparant mogelijk selectiebeleid uit te 
voeren. Om goed te kunnen selecteren dienen trainers er voor te zorgen goed op de hoogte te 
zijn van de persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelingen van de spelers. 
Een ander doel dat we nastreven is elke speler veel plezier in het voetballen te laten beleven.  
 
Bij het beoordelen van de kwaliteiten van jeugdspelers wordt gelet op diverse eigenschappen. 
Niet alleen voetbaltechniek is belangrijk, maar ook kwaliteiten in de vorm van spelinzicht, 
lichamelijke kracht, uithoudingsvermogen en mentaliteit zijn relevant. 
Uiteraard spelen ook de inzetbaarheid per positie en de waarde(uitstraling) voor het team een 
grote rol. 
 
Overgang jeugd naar senioren 
Een van de doelstellingen van de jeugdafdeling is om de jeugd aan de club te binden. In het 
kader van een goede doorstroming is het goed de jeugd optimaal te begeleiden tijdens en na de 
overgang naar de senioren. Het opzetten van deze begeleiding gebeurt in overleg met de leden 
van de commissie voetbaltechnische zaken. Voor de uitvoering en de advisering naar deze 
kadergroep zijn de coördinator van de JO19 en JO17 –teams en de coördinator jeugdteams 
verantwoordelijk. Laatstgenoemden overleggen met de betreffende jeugdspelers aan het begin 
van het seizoen, maar ook tijdens de winterstop en evalueren aan het einde van het seizoen en 
geven adviezen het overgangsbeleid mogelijk bij te stellen. 
Over het algemeen vindt overgang plaats op basis van leeftijd, maar in sommige gevallen is 
een vroegtijdige overgang bespreekbaar wanneer de overstap ook ten goede komt aan de 
kwalitatieve ontwikkeling van de betreffende speler. 

5.3. Seniorenteams 

De samenstelling van de diverse teams geschiedt aan het begin van het seizoen met die 
beperking dat alle elftallen bereid zijn gedurende de competitie spelers door te schuiven. 
De kwaliteit van het opleidingsniveau van de selectietrainers dient gerelateerd te zijn aan de 
klasse waarin S.S.E. speelt. De trainers en begeleiders dienen communicatief vaardig te zijn. 
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Het kader van de selectie bestaat uit een gekwalificeerde hoofdtrainer, assistent trainer, 
keeperstrainer, verzorger en leiders/grensrechters bij beide elftallen. De assistent trainer doet 
de wedstrijdbegeleiding van het 2e team. Het damesteam heeft een eigen trainer, leider, vaste 
grensrechter en eigen keeperstrainer. Het 3e team heeft een leider en eigen trainer. De overige 
elftallen kunnen gezamenlijk trainen en ieder team beschikt over één of meer spelers die de 
leiding op zich nemen . 

5.4. Prestatieteams senioren 

Het doel van de prestatieve teams (elftallen 1, 2 en 3 van de heren en het damesteam) is om op 
een zo hoog mogelijk competitieniveau uit te komen en daarbij een zo hoog mogelijke positie op 
de ranglijst te verwerven. 
Trainingen zullen plaatsvinden op een tijdstip waarop zoveel mogelijk selectiespelers mee 
kunnen trainen. In overleg met de coördinator van de commissie voetbaltechnische zaken en de 
hoofdtrainer kan bepaald worden dat spelers van de selectie vrijgesteld kunnen worden van de 
trainingsverplichting; een en ander is bijvoorbeeld van toepassing op uitwonende studenten en 
spelers die in ploegendienst werken. 
Spelers die niet kunnen trainen melden zich af bij hun leider/trainer, uiterlijk de dag voorafgaand 
aan de training. Er vindt registratie plaats van afwezigheid met vermelding van de reden. In het 
team wordt de afwezigheid van betreffende spelers gemeld. 
 
De trainer bepaalt mede aan de hand van de inventarisatie van de formulieren van “Indeling 
volgend seizoen” en de evaluatieformulieren uit de jeugd een “voorlopige selectie” op basis van 
kwaliteit (techniek, duelkracht, snelheid, uithoudingsvermogen) mentaliteit en inzet. De selectie 
bestaat maximaal uit 32 spelers, inclusief 2 keepers. Als bij de vaststelling van de “voorlopige 
selectie” een speler in een lager team wordt ingedeeld geeft de trainer aan de betrokken speler 
een toelichting op dit besluit alvorens dit algemeen bekend wordt gemaakt. 
De “voorlopige selectie” wordt aan de betrokken spelers meegedeeld waarbij het 1e en 2e elftal 
als één groep wordt gepresenteerd. Het 2e team dient een kweekvijver te zijn voor het 1e team. 
Om dit te rechtvaardigen dient het 2e team een mix te zijn van jonge onervaren spelers en 
oudere spelers, die de nodige routine bezitten. De jongere spelers kunnen dan onder 
begeleiding doorgroeien en een goede ontwikkeling doormaken. 
In het tweede elftal worden slechts die spelers ingedeeld die de potentie (gelet op het aanbod) 
en bereidheid hebben om in aanmerking te komen voor het eerste team.  
 
Ook het 3e team wordt aangemerkt als een prestatief team. Een aantal van hen hebben 
voorgaande jaren in de jeugd twee keer per week fanatiek getraind en is het goed minimaal een 
training intensiteit aan te houden van één keer per week. Het is zeker in het belang van S.S.E. 
de instroom van jeugd goed op te vangen, als buffer voor de toekomst, maar ook voor eigen 
ontwikkeling. Jeugdspelers, die aan het begin van het seizoen in aanmerking komen voor de 
selectie volgens de Jo19/Jo17- coördinator, maar de selectie niet halen, stromen in 
principedoor naar SSE 3.Als je een goede ontwikkeling doormaakt en goed speelt in het 3e, 
blijft het gedurende het seizoen mogelijk door te stromen naar het 2e. Het omgekeerde geldt 
ook voor spelers uit het 2e, die tijdelijk uit vorm zijn of onder de maat presteren. Na overleg met 
betreffende speler wordt dit besproken tussen de leiders. 
 
Het damesteam streeft naar een zo sterke mogelijke selectie, waarbij iedereen kan aansluiten. 
Ondanks het prestatieve karakter van het team wordt er toch getracht om binnen de grenzen 
van maximaal presteren iedereen aan het spelen te krijgen, mede ingevuld worden door 
oefenwedstrijden.  
De teamorganisatie van de dames speelt bij uitstek in op de betrokkenheid van de speelsters bij 
de groep. Pas op de wedstrijddag wordt de opstelling bekend gemaakt. Iedereen wordt dus 
verwacht bij alle wedstrijden. Keepers van de prestatieve elftallen wordt aparte keeperstraining 
geboden. Keepers kunnen specifieke oefenstof aangeboden krijgen gedurende de standaard 
trainingstijd, die voor hun team staat. Daarnaast kunnen wedstrijdechte situaties nagebootst 
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worden, waarbij de keeperstrainer de keepers kan ondersteunen door coaching. Het is van zeer 
groot belang dat de keeper één is met de overige teamspelers. 
 
De commissie voetbaltechnische zaken zal af en toe spelers uitnodigen om tijdens hun overleg 
te komen vertellen hoe zij denken over de organisatie van het voetbalgebeuren bij S.S.E. 

5.5. Recreatieteams senioren 

Bij de lagere elftallen (elftallen 3 en lager) ligt het accent op recreatief voetbal. 
Het nevendoel van de recreatieve teams is gezelligheid. Door van te voren te voetballen creëer 
je een gemeenschappelijk doel en deze gezamenlijke beleving geeft voldoende aanleiding om 
naderhand over bij te praten. Bovendien is voetbal een leuk spelletje, waarin je beweegt en als 
sport komt het de gezondheid ten goede.  
Trainingen vinden plaats op vrijwillige basis en zijn vooral gericht op afronden en partijvormen 
om het accent te leggen op de gezelligheid. 
De elftallen 3 en lager spelen recreatief en kunnen vrijwillig trainen op woensdag van 18.30 tot 
20.00 uur. Dit is een training voor spelers die het wat rustiger aan willen doen, maar toch in 
beweging willen zijn. Aanwezigheid van een tiental spelers is gewenst in verband met een 
minimale bezetting om variaties in oefenvormen te kunnen aanbieden. Afmelding is niet 
noodzakelijk. 
 
De commissie voetbaltechnische zaken verzorgt de indeling van spelers voor de recreatieve 
teams. De spelers kunnen hun wensen kenbaar maken, maar de commissie bepaalt. 
Bij deze indeling spelen een aantal aspecten een rol. Naast het verleden (de periode die je in 
een bepaald team hebt gespeeld), de leeftijd, de positie (aanvaller, middenvelder of verdediger) 
is het totale aantal beschikbare spelers bepalend. Verder wordt er rekening gehouden met de 
sterkte van het team, die gemiddeld af dient te nemen van S.S.E. 4 naar S.S.E. 5 enz. 
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6. Jeugdbeleid 

De jeugdafdeling van S.S.E. biedt de jeugd de mogelijkheid om op een plezierige, sportieve 
wijze deel te nemen aan de voetbalsport. 

6.1. Doelstellingen 

S.S.E. stelt zich als doel het bevorderen en doen beoefenen van de voetbalsport voor de jeugd, 
zowel voor jongens als voor meisjes. De beleving staat voorop, maar daarnaast willen we het 
jeugdige talent ontwikkelen tot een voor hem of haar maximale voetballeerprestatie. 
Uiteraard verliezen we daarbij het pedagogische en sociale aspect niet uit het oog. 
De jeugd wordt in de gelegenheid gesteld de voetbalsport prestatief dan wel recreatief te 
beleven en zich persoonlijk te ontwikkelen door deel te nemen aan een actief 
verenigingsprogramma. 
Verder willen we de jeugd door middel van allerlei nevenactiviteiten binden aan de vereniging. 
Als voetbalvereniging stellen we waarden en normen als basis om optimaal te kunnen 
functioneren en de jeugdcommissie heeft in dat kader een reglement opgesteld voor leiders en 
spelers. 
We verwijzen hiervoor naar de bijlage “Huishoudelijk reglement voor trainers/leiders en spelers”. 

6.2. Organisatie 

De organisatie van de sportbeoefening van de jeugd is in handen van de jeugdcommissie. Zij 
vormt het kader van waaruit andere geledingen in de vorm van werkgroepen worden 
aangestuurd. Voor voetbaltechnische zaken stemt de coördinator jeugdteams af met de A/B, 
C/D, en E/F -coördinatoren en de leden van de commissie voetbaltechnische zaken. 
De jeugdcommissie regelt oefenwedstrijden en laat de jeugdteams deelnemen aan de 
competitie georganiseerd door de KNVB. 
De coördinatorengroep maakt aan de hand van de beschikbare spelers de indeling van 
jeugdteams in standaard teams en lagere teams. Zij werft trainers en leiders en deelt in overleg 
met hen de spelers in. Per team wordt er een begeleidingsmap samengesteld die de 
noodzakelijke informatie weergeeft om de ontwikkeling van de jeugdspelers te volgen en te 
sturen. 
Nadat het competitieschema bekend is, wordt het vervoer naar uitwedstrijden per team 
geregeld. De jeugdleden dragen zelf zorg voor de attributen die nodig zijn om te kunnen 
voetballen, behalve de shirts, die worden door middel van sponsoring aangeboden.  
 
Om de binding van jeugdleden aan S.S.E. te realiseren worden er nevenactiviteiten voor de 
jeugd georganiseerd door de volgende werkgroepen. 
 
Werkgroep winteractiviteiten 
 de werkgroep winteractiviteiten zorgt voor het organiseren van leeftijdsgebonden 

nevenactiviteiten in de periode dat er niet gevoetbald wordt in de winter 
 het bindende karakter van deze activiteiten zorgt voor teambuilding binnen de groep. Het 

programma wordt ieder jaar voorgelegd aan de jeugdcommissie 
 
Werkgroep jeugdtoernooien 
 de werkgroep jeugdtoernooien zorgt voor de organisatie van de thuistoernooien van de 

jeugdafdeling 
 regelt de deelname aan door andere verenigingen georganiseerde toernooien 
 
Werkgroep voetbaldagen 
 de werkgroep voetbaldagen zorgt voor de organisatie van een voetbalweek in de 

zomervakantie op eigen sportpark voor de jeugd van 6 tot en met 13 
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 inschrijving staat in eerste aanzet open voor eigen jeugdleden, vervolgens aangevuld met 
leden van verenigingen uit de directe omgeving 

 
Werkgroep voetbalkamp 
 zorgt jaarlijks voor de organisatie van het 3 daags voetbalkamp voor de C- en D- jeugd, die 

het volgende voetbalseizoen in die categorie speelt 
 
Vertegenwoordigers uit deze werkgroepen kunnen op afroep of op eigen verzoek deelnemen 
aan het overleg van de jeugdcommissie. 
 
Ook de organisatie van de balverloting en de mascotteactiviteit tijdens thuiswedstrijden van het 
1ste elftal en de diplomadag,  
Om als mascotte te fungeren wordt er tijdens de thuiswedstrijden van het 1ste team een JO<07 
uitgenodigd om voor, tijdens en na de wedstrijd aanwezig te zijn.  
De pupil wordt geselecteerd door de oudste JO<07 uit te nodigen die nog geen mascotte is 
geweest. De leider van het hoogste JO<07 zorg voor een lijst van zijn spelers op volgorde van 
leeftijd. Als zijn teamspelers aan de beurt zijn geweest, wordt het daaropvolgende JO<07 
aangesproken en wordt de verantwoordelijke leider verzocht een lijst aan te leveren. 
De speler en zijn ouder(s)/verzorger(s) worden op zondagmiddag door het bestuur aangestelde 
een begeleidster ontvangen en de JO<07 speler krijgt de voor deze gelegenheid geselecteerde 
kleding aan. 
Vervolgens wordt de speler aan de aanvoerder van het 1ste team overgedragen en zal de 
warming up meedoen, de aftrap van de wedstrijd mogen verrichten en de wedstrijd volgen. 
Na de wedstrijd zal de speler een presentje ontvangen.  
 
Om de balverloting op zondag goed te laten verlopen worden drie JO<15 gevraagd om tijdens 
de eerste helft van de thuiswedstrijden van het 1ste team, loten te verkopen voor de verloting 
van de wedstrijdbal. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd van S.S.E. 
Het winnende lot wordt getrokken in de rust door de scheidsrechter. Via de omroepinstallatie 
wordt het winnende lot bekend gemaakt. De winnaar kan onder vertonen van het lot de bal af 
komen halen in de bestuurskamer. 
 
Daarnaast organiseert de jeugdcommissie in de maand mei een “Diplomadag” voor de JO<09  
– en JO<07 –jeugd. Op het voetbalveld worden allerlei attributen geplaatst en de kleinste jeugd 
laat zien hoe groot hun balvaardigheid reikt. Het bijgehouden scoreformulier bepaalt de waarde 
van het diploma, dat uitgereikt wordt onder het genot van een heerlijk ijsje.  
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7. Seniorenbeleid 

Binnen de seniorenafdeling wil S.S.E. zoveel mogelijk personen, die het jaar volgend op het 
kalenderjaar waarin ze op 1 januari 19 jaar of ouder zijn, op verantwoorde wijze de gelegenheid 
bieden om de voetbalsport prestatief dan wel recreatief te beleven. 
De elftallen 1 t/m 3 van de heren en het damesteam zijn prestatief ingesteld, terwijl de elftallen 
4 en lager en de veteranen recreatief voetballen. 

7.1. Doelstellingen 

De doelstelling van S.S.E.is om als vereniging met de beschikbare vrijwilligers en leden op een 
zo hoog mogelijk niveau te voetballen voor de prestatieve teams zonder dat dit ten koste gaat 
van de recreatieve teams en waarbij de specifieke sfeer en identiteit van S.S.E.gewaarborgd 
blijft. 
 
Van het 1eelftal van S.S.E. verwachten we dat ze kunnen groeien en stabiel mee kunnen 
draaien in de 4e klasse. De doelstelling voor het 2e elftal is handhaving in de top van de reserve 
4eklasse. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van jongere spelers en aansluiting naar 
het 1e elftal toe. 
Het 3e elftal dient te fungeren als schaduwteam van de selectie en daarom is het van belang 
een zo hoog mogelijke indeling na te streven. Het 4e en volgende elftallen streven naar 
recreatief voetbal, vergezeld van een gezellig verblijf naderhand in de kantine. Deze teams 
komen uit in de reserve 6e klasse. 
Het dameselftal is prestatief ingesteld. 

7.2. Organisatie 

S.S.E. beschikt thans over  vijf herenteams en een damesteam. De selectie van S.S.E. bestaat 
uit het eerste en tweede elftal. De selectie is prestatiegericht en spelers van het 1e elftal trainen 
verplicht twee keer per week, de spelers van het 2e elftal trainen minimaal 1x per week. De 
trainingen zijn  op dinsdag en donderdagavond. Op dinsdag trainen selectiespelers 
gezamenlijk. Op donderdag trainen het eerste en tweede elftal apart. Om te kunnen 
differentiëren, is het gewenst om op donderdagen nog een assistent als extra trainer 
beschikbaar te hebben. In het geval dat spelers van het 2e team uit vorm zijn of last hebben van 
veel of langdurige blessures wordt de selectie aangevuld met spelers van het 3e elftal. 
 
Spelers van S.S.E. 3 zijn prestatief ingesteld en hebben de verplichting één keer per week te 
trainen. Ze trainen apart als groep op een van de avonden waarop de selectie traint. Het derde 
elftal dient als aanvulling op de selectie, bij een tekort aan spelers in de selectie kan de 
(assistent) trainer putten uit het derde elftal. Vandaar dat het van belang is dat dit elftal 
wekelijks traint. Uitgangspunt is niet dat de beste speler uit het derde elftal wordt gevraagd, 
maar dat aanvulling plaatsvindt op basis van positie in het elftal. 
De dames trainen op dinsdag- en donderdagavond en voetballen ook prestatiegericht. 
De elftallen 3 en lager spelen recreatief en kunnen vrijwillig trainen op woensdag. 
De trainingstijden worden in overleg met de trainers en de coördinator jeugdteams bepaald door 
de commissie voetbaltechnische zaken. Alle teams krijgen de gelegenheid om op het 
kunstgrasveld te trainen Het streven is dat prestatieve teams kunnen beschikken over een 
compleet begeleidingsteam (trainer, leider, grensrechter en verzorger) en dat de overige teams 
kunnen beschikken over twee leiders, van wie de een de coachfunctie en de ander de 
grensrechterfunctie vervult. 
Er worden geen persoonlijke vergoedingen of regelingen met spelers afgesproken. Alle actieve 
leden worden op dit vlak gelijk behandeld. Spelers kunnen zelf aangeven of ze prestatief of 
recreatief willen voetballen. Daartoe zal elk jaar in april een inventarisatie plaatsvinden door het 
“formulier indeling volgend seizoen” in te vullen. Tevens kunnen spelers persoonlijke wensen 



 

Titel 

Beleidsplan S.S.E. 
Datum 

15-09-2016 

Status 

 
Versie 

Definitief 

Van 

DB SSE 
Blad 

24 van 38 

 

kenbaar maken aan de commissie voetbaltechnische zaken die met de indeling van de teams 
hiermee zoveel mogelijk rekening zal houden. 
Overigens kan het mogelijk zijn dat er, mede door toedoen van sponsoren, bij bepaalde elftallen 
in de sfeer van uitrusting en verzorging extra faciliteiten beschikbaar zijn. Dit is toegestaan, voor 
zover het niet strijdig is met het imago van S.S.E. De door de vereniging ter beschikking te 
stellen verzorgingsfaciliteiten dienen er vooral op gericht te zijn om spelers met blessures zo 
spoedig mogelijk weer inzetbaar te maken en hun te motiveren om hersteloefeningen goed uit 
te voeren.  
Voor het realiseren van een optimale ontwikkeling op de trainingen dient er voldoende 
kwalitatief trainingsmateriaal voorhanden te zijn. Een regelmatige inventarisatie en een goed 
beheer door de accommodatiecommissie en trainers is noodzakelijk. Een aanvraag voor een 
investering in materialen zal op redelijke termijn gehonoreerd worden, mits de financiële 
middelen daarvoor aanwezig zijn. 
De herenteams 1 en lager en het damesteam zijn aangesloten bij de KNVB. Zij spelen volgens 
het aangeboden competitieschema hun wedstrijden. 
Het organiseren of toezeggen van vriendschappelijke wedstrijden gaat altijd via de 
wedstrijdsecretaris. 
 
De wedstrijdsecretaris uit het hoofdbestuur draagt zorg voor het aanstellen van scheidsrechters 
voor wedstrijden die thuis gespeeld worden en waarvoor de KNVB geen scheidsrechters heeft 
aangesteld. De secretaris nodigt de vrijwilligers uit die als scheidsrechter willen optreden om op 
basis van de speelkalender beschikbare zondagen aan te geven. In een later stadium volgt dan 
de toewijzing van de wedstrijden. De scheidsrechters ontvangen voor het fluiten van 
wedstrijden een vergoeding van de vereniging. 
 
De elftallen welke uitkomen in de categorie B worden in de gelegenheid gesteld in de periode 
van 1 oktober tot 1 maart maximaal 2 keer per elftal per seizoen uitstel van 
competitieverplichtingen (o.a. verzoek baaldag) aan te vragen zulks uiterlijk dinsdags vòòr de 
wedstrijddag bij de KNVB ingediend. Bij akkoord van de KNVB dient de aanvrager nog op 
dezelfde dag de tegenstander hiervan op de hoogte te stellen waarna de KNVB e.e.a. 
schriftelijk zal bevestigen.  
 
Na de training van de selectie op donderdag wordt er door trainers en leiders overlegd welke 
spelers met welk elftal meegaan. Uitgangspunt is dat alle wedstrijden doorgang kunnen vinden, 
terwijl de selectieteams en het 3e team14 spelers mogen claimen. 
De publicatie van de samenstelling van de teams is vanaf vrijdag zichtbaar op de website en de 
publicatieborden 
Traditioneel wordt de laatste wedstrijddag afgesloten met een geweldig feest. Ook wordt van 
deze gelegenheid gebruik gemaakt teamleden, die afscheid nemen, te bedanken voor bewezen 
diensten. Het wassen van kleding wordt per team onderling geregeld en wordt verrekend door 
per teamlid een bijdrage te vragen. 
 
Om de teamgeest te versterken worden er allerlei nevenactiviteiten op touw gezet door de 
vereniging of door de elftallen zelf. Zo maken sommige teams een weekend trip en gaan andere 
samen gezellig stappen of organiseren een barbecue. In de periode van de winterstop zijn er 
georganiseerde activiteiten door de vereniging. Te denken valt hierbij aan kaartavonden, laola -
voetbal, darten en bijvoorbeeld een mountainbike tocht.  
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8. Vrijwilligersbeleid 

8.1. Algemeen 

Vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid moeten binnen S.S.E. een prominente rol krijgen. 
Vrijwilligers zijn het cement tussen de bouwstenen van een club, een fundament dat ervoor 
zorgt dat leden van de club aan (sport) activiteiten kunnen deelnemen. Van belang hierbij is dat 
de vrijwilligers zich ervan bewust zijn dat de leden en de activiteiten van de club altijd centraal 
staan. Het is van belang dat binnen S.S.E. op een positieve wijze naar vrijwilligers en 
vrijwilligersbeleid gekeken wordt. Dit belang zal door het bestuur en de diverse commissies 
uitgedragen moeten worden. 

8.2. Doelstellingen 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor elke (sport)vereniging, het werven van nieuwe vrijwilligers en 
het behouden van vrijwilligers is van groot belang. We willen de juiste mensen op de juiste 
plaats hebben. Verder willen we de kwaliteit en deskundigheid van vrijwilligers verhogen. We 
zullen er continue alles aan moeten blijven doen om deze groep mensen te motiveren en te 
behouden voor de vereniging. Dat neemt niet weg dat het vooraf duidelijk zal moeten zijn wat er 
verlangd wordt van de betreffende vrijwilliger: vrijwillig is namelijk niet vrijblijvend. Vrijwilligers 
moeten zich realiseren dat de taken die ze op zich nemen verantwoordelijkheden in houden, 
waaronder ook verplichtingen. Van de vrijwilligers mag een positieve en initiatiefrijke instelling 
verwacht worden binnen het kader van taken die ze op zich hebben genomen. 
 
Vrijwilligers steken, in het belang van alle leden van S.S.E., tijd en energie in het draaiende 
houden van de vereniging en zijn daarbij van onschatbare waarde. Vrijwilligersbeleid maakt 
onderdeel uit van de identiteit van S.S.E. Uitgangspunt daarbij is dat wat goed is binnen de 
kaders van het vrijwilligersbeleid, niet veranderd hoeft te worden. 
 
Doelstellingen vrijwilligersbeleid: 
 Beschikking hebben over een gemotiveerd, kwalitatief en deskundig vrijwilligerskader. 
 Behoud van bestaand vrijwilligerskader en werving nieuwe vrijwilligers; voor de continuïteit 

is het vooral van belang dat jeugdige vrijwilligers worden geworven. 

8.3. Organisatie 

8.3.1. Algemeen 
Clubliefde, clubbelang, saamhorigheid zijn woorden die in het vrijwilligersbeleid een centrale rol 
moeten spelen. Om alles in goede banen te kunnen leiden is coördinatie van groot belang, 
waardoor eenduidigheid in beleid nagestreefd wordt. Op dit moment is deze coördinatie niet 
aanwezig, maar is wel zeer gewenst. Meerdere personen in de vereniging houden zich bezig 
met zaken als het werven van vrijwilligers, het begeleiden en inwerken van nieuwe vrijwilligers, 
etc. Het is dan ook zaak een en ander goed te organiseren. De vrijwilliger voelt zich dan meer 
gewaardeerd en weet waar, indien nodig, ondersteuning verkregen kan worden.  
Het vrijwilligersbeleid wordt, gelet op het grote belang voor S.S.E., onderdeel van de portefeuille 
van een bestuurslid uit het hoofdbestuur. 
 

8.3.2. Wervingsbeleid 
Om een optimale bezetting van alle vrijwilligersfuncties te verkrijgen en behouden, zal door de 
diverse commissies medio januari - februari de huidige bezetting in kaart moeten worden 
gebracht alsmede de te verwachten wijzigingen voor het nieuwe seizoen. Tevens dient er een 
groepsgewijze evaluatie plaats te vinden over de onderlinge samenwerking, zodat deze waar 
nodig, kan worden bijgesteld. De onderlinge samenwerking zal meestal met de groep 
vrijwilligers worden besproken. Vervolgens wordt bepaald: 
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 welke functies vacant komen; 
 wat de werkzaamheden globaal zijn; 
 wat dit aan tijd kost; 
 de periode waar de verplichting voor wordt aangegaan. 
In eerste instantie kan de desbetreffende vrijwilligersgroep initiatieven nemen voor het invullen 
van haar lege plaatsen en zal dus zelf gericht binnen haar kring moeten gaan werven. 
Het heeft de voorkeur om in één gezamenlijke actie tijdig informatie (b.v. via het clubblad, 
website of E-mail) naar de leden te sturen waarin wordt aangegeven waar binnen S.S.E. de 
vacante vrijwilligersfuncties zitten met daarbij een globale omschrijving met tijdsduur van de 
verbintenis. De leden worden gevraagd zich beschikbaar te stellen voor deze functies. 

8.3.3. Begeleiding van vrijwilligers 
De begeleiding spitst zich toe op vergroting van de deskundigheid van de vrijwilligers. Deze 
heeft tot doel om de kennis, vaardigheden of motivatie van de vrijwilliger te vergroten. Hierdoor 
wordt de kwaliteit van het werk van de vrijwilligers verhoogd en daarmee de kwaliteit van de 
activiteiten van de S.S.E.. Deze begeleiding kan afhankelijk van het onderwerp, individueel of in 
groepsverband georganiseerd worden.  
In het kader van de uitvoering van de maatschappelijke stage uitgevoerd door de jeugd van het 
voortgezet onderwijs is het wenselijk een begeleider binnen de vereniging aan te stellen. Deze 
begeleider bespreekt met de jongere het uit te voeren vrijwilligerswerk (veelal training aan E – 
of F –teams). De school bepaalt de randvoorwaarden en het proces. SSE is blij met deze 
ondersteuning van jonge vrijwilligers en verzorgt als tegenprestatie een persoonsgerichte 
begeleiding met als afronding een evaluatiegesprek en een beoordeling.  

8.3.4. Attentiebeleid 
Het motiveert vrijwilligers in hun werk als leden belangstelling tonen en waardering uitspreken 
voor hun werk in de vorm van een bedankje, een versnapering of een drankje.  
 
Vrijwilligersfeest 
Speciaal voor de vrijwilligers is er een jaarlijks feest. Een informele bijeenkomst voor alle 
vrijwilligers en bestuursleden. Hiervoor worden alle vrijwilligers uitgenodigd die geen 
(vrijwilligers)vergoeding of voor minimaal één van deze functies geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden ontvangen. 
 
Erelid dan wel lid van verdienste 
S.S.E. kenttwee aparte vormen van onderscheidingen voor leden die zich gedurende een lange 
periode en op uitzonderlijke wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. 
Om voor een van deze onderscheidingen in aanmerking te komen gelden de volgende 
voorwaarden: 
 een lid komt in aanmerking als hij/zij zich gedurende tenminste een decennium (erelid)of 

vele jaren (lid van verdienste) als uitvoerend vrijwilliger en/of in een bestuurlijke positie op 
bijzondere wijze voor de vereniging heeft ingezet 

 een lid wordt, na voordracht van het hoofdbestuur dan wel van minstens tien leden, 
benoemd door de Algemene Ledenvergadering 

 een onderscheiden lid wordt door het hoofdbestuur op passende wijze openbaar geëerd, 
met vermelding op het bord in de kantine van S.S.E. 

 een onderscheiden lid is vrijgesteld van het betalen van contributie 

8.3.5. Informatievoorziening 
Het bestuurslid vrijwilligersbeleid draagt er zorg voor dat relevante informatie bij de vrijwilligers 
terecht komt en stimuleert bijdragen van de vrijwilligers aan het clubblad en de website. Het 
jaarverslag geeft inzicht in het verloop van de activiteiten en andere organisatorische en 
inhoudelijke ontwikkelingen en informatie van S.S.E. 
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8.3.6. Vergoedingen 
Het kan zijn dat vrijwilligers onkosten moeten maken om hun taak te kunnen uitvoeren.  
Ook kan het zijn dat bepaalde werkzaamheden vanwege de aard en omvang, door het bestuur 
als dusdanig intensief zijn bestempeld dat daarvoor een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. 
 
Onkostenvergoedingen 
S.S.E. moet met de vrijwilliger afspreken welke bevoegdheden hij heeft of welke onkosten tot 
welke hoogte worden vergoed. Denk bijvoorbeeld aan telefoonkosten, reis- en verblijfkosten, 
materiaalkosten of vergaderkosten. 
Na overleg met de penningmeester vergoedt S.S.E. in principe alle door de vrijwilligers 
gemaakte onkosten wanneer deze de gestelde maxima niet overschrijden. Vergoeding vindt 
plaats op basis van het overleggen van rekeningen, kassabonnen of andere betaalbewijzen. 
Deze onkostenvergoedingen hoeven, ongeacht de hoogte van het bedrag, niet voor de fiscus te 
worden aangegeven. 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
Hieronder worden vergoedingen verstaan, anders dan vergoedingen op basis van onkosten, die 
aan vrijwilligers worden toegekend op basis van geleverde prestatie (bijvoorbeeld het draaien 
van bardiensten of het trainen van teams). Afspraken over het uitkeren van een 
vrijwilligersvergoeding worden individueel gemaakt en vastgelegd door de penningmeester en 
de betreffende vrijwilliger. Bij een vrijwilligersvergoeding zijn de bedragen belastingvrij. De 
penningmeester ziet toe op het correct hanteren van de spelregels die de belastingdienst 
daarvoor hanteert. 

8.3.7. De rechtspositie van vrijwilligers 
Verzekeringen 
Vrijwilligers lopen risico's tijdens hun werkzaamheden. Zij kunnen schade aanrichten of zelf een 
ongeluk of ongeval krijgen. S.S.E. kan aansprakelijk worden gesteld, wat grote (financiële) 
gevolgen kan hebben. Daarom zijn verzekeringen afgesloten om S.S.E. en de vrijwilligers in te 
dekken tegen mogelijke gevolgen van schade en ongevallen, zoals een 
aansprakelijkheidsverzekering en een (collectieve) ongevallenverzekering. Elke vrijwilliger wordt 
erop geattendeerd dat de S.S.E. niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van 
schade of ongeval, anders dan vastgelegd en bedoeld in de voorwaarden van verzekeringen 
die ten behoeve van de vrijwilligers zijn afgesloten. Het bestuurslid is het aanspreekpunt voor 
de vrijwilliger aangaande verzekeringskwesties. De vrijwilliger wordt er op gewezen dat hij/zij 
inzage kan krijgen in de afgesloten verzekeringen. 
 
Aansprakelijkheidsverzekering  
Omdat S.S.E. aansprakelijk kan worden gesteld voor de fouten van een vrijwilliger heeft zij een 
(evt. via KNVB of gemeente geregelde) aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze 
verzekering dekt materiële schade en letselschade aan derden toegebracht, waarvoor de 
organisatie verantwoordelijk kan worden gesteld. 
 
Ongevallenverzekering 
S.S.E. heeft voor alle vrijwilligers een via de landelijke koepelorganisatie geregelde collectieve 
ongevallen verzekering afgesloten. Deze verzekering is met name van belang voor vrijwilligers 
zonder betaalde baan en mensen met een uitkering. Als vrijwilliger kan men namelijk geen 
aanspraak maken op uitkeringen op grond van de Ziektewet, de Algemene Nabestaanden Wet 
of de WAO/WIA. De collectieve ongevallenverzekering dekt (gedeeltelijk) de eventuele schade 
en kosten van een ongeval, wanneer dat zich voordoet tijdens het vrijwilligerswerk. De 
ongevallenverzekering biedt dekking vanaf het moment dat de vrijwilligers onderweg zijn naar 
het vrijwilligerswerk tot aan hun thuiskomst na afloop van het vrijwilligerswerk. 
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9. Financieel beleid 

9.1. Algemeen 

Om aan de missie te kunnen voldoen, is een gezond financieel beleid noodzakelijk. Onder een 
gezond financieel beleid wordt verstaan een evenwichtige balans tussen de inkomsten en 
uitgaven van een vereniging. Dit houdt in dat de uitgaven minimaal gedekt worden door de 
inkomsten van de vereniging. Het realiseren van een positief exploitatieresultaat biedt eventueel 
ruimte voor  extra investeringen in de toekomst. 
Financiële middelen bepalen voor een belangrijk deel de mate van faciliteiten die S.S.E. haar 
leden kan bieden. Via een afgewogen financieel beleid worden de middelen adequaat 
aangewend ten gunste van alle geledingen van de vereniging. 

9.2. Doelstelling 

S.S.E. streeft naar een solide financieel beleid dat erop gericht is om de financiële stabiliteit en 
continuïteit van de vereniging op lange termijn te waarborgen. Om deze reden hecht de 
vereniging veel waarde aan een strakke begrotingsdiscipline. 

9.3. Organisatie 

Het financiële beleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur. De penningmeester stelt 
jaarlijks het financieel verslag op dat wordt gepresenteerd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in september. Het financieel verslag bestaat uit de gerealiseerde exploitatie 
van het afgelopen seizoen, een balans per 1 juli van twee boekjaren en een begroting voor het 
komende seizoen. Het financieel verslag inclusief toelichting worden gecontroleerd door een 
kascommissie. 
 
De diverse commissies doen in hun jaarplannen voor het aankomende seizoen voorstellen voor 
benodigde investeringen. Deze worden afgestemd met de penningmeester/bestuur. Op basis 
van deze plannen en eventueel andere benodigde investeringen zal het bestuur een besluit in 
nemen t.a.v. de voorgestelde investeringen. Belangrijk uitgangspunt voor het bestuur is dat er 
gedurende een seizoen niet meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt.  
 
Vanaf het seizoen 2012-2013 zijn er budgetten vastgesteld voor diverse werkgroepen en 
activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten van de werkgroep activiteiten, werkgroep 
jeugdkamp en werkgroep jeugdtoernooien. Het doel van deze budgetten is enerzijds het 
financieel bewuster maken van werkgroep leden en anderzijds het eenvoudiger monitoren van 
de desbetreffende kostenposten. In de toekomst zullen er voor zoveel mogelijk kostenposten 
budgetten vastgesteld worden. 
 
 
Om grote investeringen en onvoorziene uitgaven te financieren worden er vanaf het seizoen 
2013-2014 voorzieningen opgebouwd voor groot onderhoud, inventaris en spelmaterialen. Met 
behulp van deze voorzieningen kunnen de kosten voor investeringenevenredig over 
verschillende jaren verspreid worden. 
 
De uitvoering van het financieel beleid wordt door het bestuur als plezierig en goed uitvoerbaar 
ervaren. Bovendien biedt de huidige uitvoering ook de nodige flexibiliteit, omdat gedurende een 
seizoen ook nog verzoeken voor investering goedgekeurd kunnen worden. 
 
De Algemene Ledenvergadering beslist over voorstellen van het bestuur. Voor de uitvoering 
van de dagelijkse gang van zaken is het bestuur van de vereniging gemandateerd tot het doen 
van uitgaven tot een bedrag van maximaal € 11.344 (fl. 25.000,-) hetgeen vastgelegd is in de 
statuten. Beoogde investeringen boven dit bedrag dienen ter goedkeuring worden 
voorgedragen aan de algemene ledenvergadering. 
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9.4. Inkomsten en uitgaven 

 
Het financieel verslag wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gepresenteerd en is daarmee 
openbaar voor alle leden. De vereniging vindt het belangrijk dat alle leden inzicht kunnen 
hebben in de financiële situatie. Om een algemene indruk te krijgen zijn hier de belangrijkste 
inkomsten en uitgaven op een rijtje gezet. 
 
Belangrijke inkomstenbronnen van S.S.E. zijn:  
 
Contributie 
De contributie van de leden zorgt voor ongeveer 20% van de inkomsten voor de vereniging. In 
de Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar de contributie voor het seizoen erop volgend 
vastgesteld. In principe wordt de contributie jaarlijks geïndexeerd. Een voorstel door het 
hoofdbestuur tot extra verhoging van de contributie kan plaatsvinden bij financieel omvangrijke 
investeringen. De Algemene Ledenvergadering beslist over voorstellen van het bestuur inzake 
contributie(verhoging). 
 
Alle leden van S.S.E. betalen contributie, waarbij de hoogte van de contributie varieert. Actieve 
senioren betalen het door de ledenvergadering vastgestelde bedrag aan contributie. Actieve 
junioren van 17 en 18 jaar betalen 75% van het vastgestelde bedrag aan contributie, de 
junioren t/m. 16 jaar en de niet actieve leden 50%.Voor de steunende leden geldt een bijdrage. 
Ereleden, leden van verdienste en personen die in het verleden een belangrijke rol binnen 
S.S.E. hebben vervuld, zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Daarnaast is elk vierde 
lid uit één gezin vrijgesteld van contributie. 
 
Sponsoring en reclame 
Het bedrijven van sport is kostbaar en nauwelijks meer uit de reguliere verenigingsinkomsten op 
te brengen. Zeker als het gaat om extra impulsen of bijzondere voorzieningen, zoals kleding en 
aanschaf van materialen, wordt een beroep gedaan op ‘externe geldschieters’. S.S.E. heeft hier 
inmiddels goede ervaringen mee. In totaliteit leveren deze sponsorbijdragen een belangrijke 
bijdrage aan de inkomsten van S.S.E. Niet alleen stelt het bedrijfsleven direct financiële 
middelen beschikbaar, door de sponsoring van shirts, trainingspakken en spelmaterialen 
worden ook kosten voor de vereniging gespaard. Dit blijkt ook uit het financieel jaarverslag waar 
alleen de daadwerkelijke financiële bijdragen naar voren komen, maar niet de bijdrage in 
gesponsorde kleding en materialen. 
De werkgroep PR & sponsoring houdt zich bezig met het verwerven van middelen voor de 
vereniging en het onderhouden van contacten met sponsoren. 
 
Kantine 
Een belangrijke inkomstenbron vormt de kantine. De kantine zorgt voor ongeveer 60% van de 
totale inkomsten van de vereniging. Door de inzet van vrijwilligers kunnen de prijzen lager 
gehouden worden dan in de lokale horeca en blijft een consumptie voor alle leden betaalbaar. 
Een stijging van de inkoopkosten van consumpties kan aanleiding zijn tot het verhogen van de 
consumptieprijzen. De opbrengsten van de kantine zijn jaarlijks variabel. 
 
Subsidie gemeente 
De subsidie van de gemeente bedraagt ongeveer 11% van de inkomsten. De hoogte van de 
subsidie is afhankelijk van het aantal jeugdleden en het aantal gediplomeerde jeugdtrainers. 
Daarnaast ontvangt S.S.E. een subsidie voor de accommodatie. Dit bedrag zal vanaf het 
seizoen 2013-2014 hoger worden door aanleg van het kunstgrasveld. 
 
Deze vier posten zorgen voor ongeveer 95% van de totale inkomsten van S.S.E. Daarnaast zijn 
er nog diverse kleinere inkomsten uit onder andere de balverloting, grote clubactie en 
entreegelden. 
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Grote uitgavenposten voor S.S.E. zijn: 
 
 
Kantine 
De inkoop voor de kantine en de inzet van personeel voor de kantine bedragen gezamenlijk 
ruim 30% van de totale kosten voor S.S.E. Voor de inkoop van kantinebenodigdheden, zoals 
etenswaren, zijn afspraken gemaakt met lokale leveranciers. Voor de inkoop van drank is een 
langdurige overeenkomst gesloten met een drankleverancier. 
 
Accommodatiekosten 
Kosten voor o.a. huur sportpark, nutsvoorzieningen, onderhoud gebouwen en terreinen en 
verzekeringen bedragen ongeveer 25% van de totale kosten van onze vereniging. De huur van 
het sportpark wordt aan de gemeente betaald en zal met ingang van het seizoen 2013-2014 
stijgen in verband met de huurverhoging voor het kunstgrasveld. Nu de nieuwbouw van de 
kleedaccommodatie is gerealiseerd, zal het jaarlijks budget voor onderhoud aan gebouwen 
afnemen. 
 
Kosten personeel en vrijwilligers 
Hieronder vallen de personeelskosten voor de hoofdtrainer en de kosten voor vrijwilligers die 
een vergoeding krijgen. De omgang van deze post is ongeveer 15% van de totale uitgaven van 
S.S.E. 
 
Deze kostenposten zijn samen goed voor ongeveer 70% van de totale kosten die S.S.E. 
jaarlijks maakt. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere kostenposten zoals administratiekosten, 
contributie KNVB, kosten spelmaterialen, representatiekosten en vervoerskosten. 
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10. Accommodatiebeleid 

Het accommodatiebeleid betreft zowel de accommodatie (velden, kleedlokalen, kantine en 
andere opstallen) als de materialen (spelmaterialen en kleding). 

10.1. Doelstelling 

S.S.E. draagt zorg voor goede voorzieningen, zoals velden, kleedruimtes, materialen en een 
gezellig ingerichte kantine, die zijn afgestemd op het ledenbestand en de door de wet gestelde 
eisen. 
Tevens is het veilig bereikbaar zijn van de accommodatie een aandachtspunt en daarvoor 
moeten we ons hard maken bij de gemeente.. 

10.2. Organisatie 

Het beheer van een accommodatie vraagt veel inspanning van onze vrijwilligers. Daarbij maken 
we de volgende onderverdeling: 
 werkploeg; opmaken en onderhoud velden, onderhoud opstallen (klusploeg) 
 werkgroep kantine c.q. kantinebeheerder; gastheerschap; bezetting verkooppunt 
 terreinknecht; toewijzing van de speelvelden en kleedlokalen 
 consul; keuren van de velden op wedstrijddagen 
 materialenbeheer; inname en uitgave materialen 
 interieurverzorging; wekelijks schoonmaken gebouwen 
 vrijwilligers kassa; innen van de entreegelden bij thuiswedstrijden van S.S.E. 1 
 
Op ons sportpark “De Heikampen” is in 2011 de nieuwbouw van zes kleedlokalen en de 
vernieuwing van de opbergruimte voor materialen gerealiseerd. Daarmee wordt op dit vlak weer  
voldaan aan de eisen van deze tijd..  
De kwaliteit van de 4 velden vraagt, alhoewel een verantwoordelijkheid van de gemeente, 
voortdurend aandacht. Met name veld 2 kent een zware belasting doordat het als trainingsveld 
en als wedstrijdveld moet dienen. Bovendien is slechts één veld met volledige en één veld met 
een gedeeltelijke verlichting onvoldoende voor de gevraagde trainingscapaciteit op de 
maandag- t.m. donderdagavonden. gezien een kunstgrasveld kwalitatief en kwantitatief hiervoor 
een oplossing biedt, heeft het bestuur in 2010 aan de gemeente kenbaar gemaakt interesse te 
hebben in een kunstgrasveld met omheining en verlichting. Het streven is om een 
kunstgrasveld binnen de beleidsperiode van dit plan te realiseren. 
 
De kantine is de laatste jaren met behulp van de leden fors opgeknapt en voldoet op een enkel 
detail na (plafond, geluidsinstallatie) weer aan de hedendaagse eisen. Een door het bestuur 
aan te stellen beheerder voert op een door het bestuur vastgestelde wijze het kantinebeheer. 
Indiener op enig moment onverhoopt geen kantinebeheerder is, dan dient er een werkgroep 
kantinebeheer opgezet te worden onder verantwoordelijkheid van de accommodatiecommissie. 
De spelmaterialen en de kleding zijn van voldoende kwaliteit, wel dient dit door actieve 
sponsorwerving op het huidige niveau te worden gehouden. 
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11. Communicatiebeleid 

11.1. Algemeen 

Binnen elke organisatie, dus ook binnen een voetbalvereniging als S.S.E. is communicatie een 
belangrijk onderwerp. Juist omdat een verenging bestaat uit diverse geledingen die onderling 
afhankelijk van elkaar zijn met daarnaast nog externe organisaties, zoals gemeente en 
sponsoren. Bij communicatie is het van belang dat een boodschap op het juiste moment met de 
juiste lading naar de juiste doelgroep gaat. Bij communicatie is het tevens van belang dat we 
naar elkaar waardering uitspreken voor geleverde inspanningen. 

11.2. Doelstelling 

Doelstelling van het communicatiebeleid is zorg dragen voor duidelijke communicatie naar 
leden en vrijwilligers binnen de vereniging en naar externe partijen. Daarbij wordt gebruikt 
gemaakt van diverse communicatiemiddelen die al bestaan. 

11.3. Organisatie 

Bij de uitvoering van het communicatiebeleid maken we onderscheid tussen interne en externe 
communicatie. Er vindt een centrale coördinatie plaats op basis van het communicatieplan. De 
communicatiecommissie ziet toe op de uitvoering van de communicatieve acties. 

11.3.1. Interne communicatie (communicatieplan) 
Interne communicatie bevordert en stimuleert de verbondenheid en samenhang binnen de 
vereniging en voorkomt onduidelijkheid over beleid en aanpak als ook irritatie of demotivatie bij 
leden. Gerichte, duidelijke en actuele informatie leidt tot enthousiasme en betrokkenheid bij 
spelers, vrijwilligers en ouders. Daarom is het van belang dat er heldere communicatielijnen zijn 
 
Vanuit de gekozen structuur is het noodzakelijk dat de vier coördinatoren van de commissies 
(accommodatiecommissie, commissie voetbaltechnische zaken, communicatiecommissie en 
jeugdcommissie) voorafgaand aan het begin van het seizoen de totale organisatie 
bespreekbaar maken en richtlijnen uitzetten voor het lopende seizoen. Jaarlijks uiterlijk medio 
mei evalueert deze groep de gedane zaken en stelt daar waar nodig bij. Het verslag van beide 
bijeenkomsten gaat voor akkoord naar het bestuur. Het bestuur besluit in de maand juni en 
bericht hierover naar alle coördinatoren van de commissies. Gedurende het seizoen kan de 
voltallige commissie incidenteel overleg verzoeken met het dagelijks bestuur of algemeen 
bestuur. Besluiten die ad hoc genomen dienen te worden, gebeuren door het dagelijks bestuur 
in overleg met de coördinator van de betreffende commissie. 
 
De vier commissies overleggen ieder afzonderlijk met hun leden 6 keer per jaar. De 
bijeenkomsten worden in de volgende weken gepland: 
Week 35 – 45 – 5 – 12 – 17 – 25. 
De coördinator van de commissie zorgt voor de agenda en het inplannen van de 
bijeenkomsten. Hij stelt overige commissieleden hiervan in kennis. 
 
De accommodatiecommissie vergadert wisselend van samenstelling en nodigt op basis van 
agenda betreffende commissieleden uit. Elke commissie wordt in die hoedanigheid minimaal 
twee keer per seizoen uitgenodigd. 
Een afgevaardigde van de werkploeg wordt 3 keer (begin/midden/einde seizoen) uitgenodigd, 
evenals een afgevaardigde van de werkgroep materialen. Een vertegenwoordiger van de 
werkgroep kantine volgt elke bijeenkomst, terwijl de consul aansluit bij de werkgroep kassa-  en 
terreinknechten, die in het begin en aan het einde van het seizoen aanzit. 
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De commissie voetbaltechnische zaken vergadert 6 keer met alle geledingen. Ook kan het 
zijn dat de hoofdtrainer, een lid van de medische staf of een vertegenwoordiger namens de 
groep scheidsrechters incidenteel worden uitgenodigd. 
 
De communicatiecommissie vergadert 6 keer per seizoen. De vertegenwoordiger van de 
werkgroep communicatie is bij alle bijeenkomsten aanwezig en kan ook overleg bijwonen als 
toehoorder bij andere commissies. 
De afgevaardigden van de werkgroepen Sponsoring en PR volgen het overleg 2 keer per 
seizoen gezamenlijk. De vertegenwoordiger van clubblad, website en teletekst volgt de 
bijeenkomsten op basis van de samenstelling van de agenda, doch tenminste aan het begin en 
einde van het seizoen. 
 
De jeugdcommissie vergadert 6 keer per jaar en nodigt één keer periode gebonden de 
vertegenwoordigers uit van de werkgroepen winteractiviteiten, jeugdtoernooien, voetbaldagen 
en voetbalkamp. 
 
Naast de diverse interne overlegstructuren bestaan ook andere interne gelegenheden die op 
het gebied van communicatie waardevol zijn en die ook vanuit PR oogpunt een belangrijke rol 
spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de traditionele nieuwjaarsreceptie, de jaarlijkse 
vrijwilligersavond en de interne nieuwsberichten op de website. Deze interne PR dient ter 
informatie en motivatie van leden en vrijwilligers en draagt ertoe bij dat verbondenheid en 
samenhang tussen de leden van S.S.E. toeneemt. De interne PR dient goed te functioneren en 
is een voorwaarde voor een goede externe PR. 
Een communicatieschema is als bijlage toegevoegd. 
 
De interne communicatie kan (verder) verbeterd worden door de volgende zaken: 
1. Verspreiden van gerichte informatie om te voorkomen dat (commissie)leden etc. worden 

overspoeld door een veelheid van niet relevante berichten (zoals e-mails). Door een beter 
inzicht in elkaars taken en verantwoordelijkheden en door het aanmaken van verschillende 
e-mailgroepen kan dit verbeterd worden. Binnen elke commissie zouden nadere afspraken 
gemaakt moeten worden over wie welke informatie dient te krijgen en van wie. 

2. Compleet jaardraaiboek/jaarkalender maken (ook voor de website), waarin alle disciplines 
en activiteiten op elkaar qua planning afgestemd zijn. Dit s ook een handig hulpmiddel bij de 
introductie van bijvoorbeeld nieuwe leiders en trainers. 

3. Een duidelijk beleid te formuleren t.a.v. het gebruik en de inzet van de diverse 
communicatiemiddelen. De website heeft het voordeel dat er sneller informatie onder een 
bredere doelgroep verspreid kan worden. De website wordt dagelijks geraadpleegd en dient 
daarom actuele informatie te bieden en up to date te zijn. De website wordt gebruikt voor 
actuele (algemene) informatie over o.a. de vereniging en de diverse elftallen en daarnaast 
actuele berichten, zoals nieuwsberichten en wedstrijdverslagen van het eerste elftal (ook 
vanwege PR belang). Het clubblad echter komt tien keer per jaar uit en is daarom niet 
primair bedoeld om actuele informatie te verspreiden. Het clubblad is een gemakkelijk 
leesbaar boekje met diverse onderwerpen die elke keer terug komen (columns, rubriek 
‘hemd van het lijf’, verjaardagskalender, topscorerslijst, bestuursmededelingen, wist u dat, 
etc). Wedstrijdverslagen worden – m.u.v. het eerste elftal – niet op de website geplaatst, 
maar bij voldoende ruimte alleen opgenomen in het clubblad. 

 
De werkgroep communicatie zal zelf ideeën voor columns (op de site), artikelen of 
persberichten aandragen. Tegelijkertijd moet wel breed in de club het besef leven dat 
communicatie vooral ook iets is van en voor ons allen. Dat betekent dat het aandragen van 
foto's, korte nieuwsflitsen, nieuwe sponsors, wedstrijdverslagen, informatie over aardige 
voorvallen, activiteiten, ideeën voor stukjes op de website of andere publicaties met name ook 
van andere commissies, teams, trainers en spelers moet komen. De werkgroepcommunicatie 
probeert met helikopterview te waken over spreiding en voldoende frequentie van nieuws en 
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informatie. Indien bepaalde zaken als bijvoorbeeld jeugdteams te weinig aan bod komen dan 
kan de werkgroepcommunicatie aan de bel trekken en bekijken hoe dat veranderd kan worden. 
Ze kan ook gevraagd en ongevraagd commissies en bestuur adviseren. 

11.3.2. Externe communicatie (PR-zaken en sponsorzaken) 
Externe communicatie is de formele communicatie van de vereniging met sponsors, andere 
verenigingen, KNVB, gemeente, media, omwonenden en andere betrokkenen. Het bepaalt in 
hoge mate ook het imago van de vereniging. Een club die als actief en goed bekend staat lukt 
het ook beter om nieuwe (jeugd)leden aan zich te binden. Ook voor de eigen aanhang is 
externe communicatie niet te onderschatten: een club die via de website en media 
communiceert zorgt voor meer vertrouwen bij de achterban. Dit is ook van belang voor het 
werven en behouden van sponsors. 
 
S.S.E. streeft naar een actief extern informatiebeleid door met regelmaat persberichten 
aangaande nieuwswaardige feiten aan de regionale media te zenden, met als doel 
informatievoorziening en versterking van de positionering van de vereniging.  
Binnen S.S.E. hebben vooral de werkgroep PR en de werkgroep sponsoring een belangrijke 
taak als het gaat om externe communicatie. 
Bij PR is het van belang dat met duidelijke doelstellingen gewerkt wordt –wat willen we 
bereiken- en dat de vele verschijningsvormen maximaal op elkaar zijn afgestemd. De 
werkgroep PR draagt zorg voor de uitvoering van diverse PR activiteiten en evenementen, 
zoals de relatiegeschenken aan het einde van het kalenderjaar aan de hoofdsponsor en 
shirtsponsors. 
Een goede ontvangst van bezoekende verenigingen wordt eveneens als integraal onderdeel 
van het PR beleid beschouwd. Dit betekent dat S.S.E. op alle wedstrijddagen voor een gastvrije 
en prettige ontvangst zorg draagt. Door op externe vergaderingen en recepties te verschijnen 
doen wij ook aan public relations voor de verenigingen ook een goede verstandhouding met 
andere verenigingen in het dorp hoort daarbij. 
De werkgroep sponsoring houdt zich bezig met het verwerven van middelen voor de vereniging 
en het onderhouden van contacten met de sponsoren. Sympathie van het lokale bedrijfsleven 
met S.S.E. is de belangrijkste drijfveer voor sponsoring. Het aan de sponsoring verbonden 
publicitaire effect komt meestal op de tweede plaats en is mooi meegenomen als dit optreedt.  

11.3.3. Communicatiemiddelen 
S.S.E. hanteert diverse communicatiemiddelen om uitvoering te kunnen geven aan de 
doelstellingen en taken van de commissie communicatie. Het publiceren c.q. up to date houden 
van veel van deze media vergt een grote mate van committent en discipline van de 
betrokkenen. 
Op dit moment zijn de kosten voor het beheer van deze middelen beperkt tot externe kosten 
voor drukkerij en abonnementkosten internet en tekst TV. Het streven is om de kosten zo laag 
mogelijk te houden, ook door de sponsoring van het bedrijfsleven. 
 
 
 
Op dit moment worden de volgende communicatiemiddelen ingezet: 
Clubblad  
 doelgroep: leden (incl. ouders/verzorgers) en overige direct bij S.S.E. betrokken personen, 

tevens verspreiding onder diverse openbare instellingen (zoals gemeente, bibliotheek, 
gemeenschapshuis, Onis, etc.) 

 doelstelling: informeren, vergroten betrokkenheid  
 inhoud: vaste redactionele format met algemene clubinformatie, columns, humor, team- en 

wedstrijdgerelateerde informatie, geplande activiteiten, etc.  
 vorm: gedrukt, A5-formaat  
 frequentie: 10x per jaar  
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Website  
 doelgroep: leden (incl. ouders/verzorgers) en overige direct en indirect bij S.S.E. betrokken 

personen, externe geïnteresseerden  
 doelstelling: informeren, inspelend op de actualiteit  
 inhoud: algemene informatie, nieuwsberichten, competitie- en wedstrijdgerelateerde 

informatie, geplande activiteiten, links, etc. 
 vorm: digitaal  
 frequentie: dagelijks  

  
Radio omroep Siris 
 doelgroep: leden (incl. ouders/verzorgers) en overige bij S.S.E. betrokken personen, 

externe geïnteresseerden  
 doelstelling: wedstrijden 
 inhoud: headlines competitie- en bekerwedstrijden en interviews 
 vorm: live reportages 
 frequentie: wekelijks gedurende de competitie/ bekerprogramma S.S.E. 1 
Facebook/Twitter 
 doelgroep: leden (incl. ouders/verzorgers) en overige bij S.S.E. betrokken personen, 

externe geïnteresseerden  
 doelstelling: informeren 
 inhoud: headlines competitie- en bekerwedstrijden 
 vorm: live reportages 
 frequentie: wekelijks gedurende de competitie/ bekerprogramma S.S.E. 1 
 
Naast de reeds bestaande communicatiemiddelen wordt de komende jaren gestreefd naar de 
ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, zoals: 
 
Informatiegids  
 doelgroep: leden S.S.E. incl. ouders/verzorgers)  
 doelstelling: presenteren algemene (contact) informatie S.S.E. (o.a. contactgegevens 

vereniging, bestuur, trainers, leiders, etc.; gedrags- en huisregels) 
 inhoud: algemene informatie 
 vorm: gedrukt, A5 formaat  
 frequentie: 1x per jaar aan het begin van het seizoen 
Persberichten 
 doelgroep: leden van S.S.E. en inwoners van Someren e.o. 
 doelstelling: onder de aandacht brengen van relevante S.S.E. aangelegenheden, zoals 

evenementen, nieuwsberichten, etc. 
 inhoud: persberichten in regionale en lokale bladen 
 frequentie: afhankelijk van nieuwswaarde 
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12. Evaluatie 

12.1. Algemeen 

 

12.2. Doelstelling 

Het jaarlijks waarderen van de uit te voeren activiteiten volgens dit beleidsplan. 

12.3. Organisatie 

Op verzoek van het dagelijks bestuur van S.S.E. evalueren de door de vereniging ingestelde 
commissies jaarlijks na afloop van het seizoen hun onderdeel van het beleidsplan. Daarbij 
worden in elk geval de volgende vragen beantwoord: 
 Is het doel voor dit jaar bereikt? 
 Was de uitvoering goed? 
 Was er tevredenheid over de werkwijze? 
 Was de taakverdeling goed? 
 Klopte de tijdsplanning? 
 Hoe was de communicatie? 
 Waren de voorzieningen van de club toereikend? 
 Waren de financiële middelen toereikend? 
Voor de beantwoording van deze vragen kunnen de commissies gebruik maken van diverse 
hulpmiddelen zoals het voeren van exitgesprekken met vertrekkende leden, gesprekken in een 
klankbordgroep en informatievoorziening van ledendoor het beantwoorden van enquêtevragen 
via de mail. 
 
De beantwoording van deze vragen leidt tot aanbevelingen voor bijstelling van de 
commissieplannen èn dit beleidsplan. Voor de besluitvorming is het hoofdbestuur en voor het 
verwerken van de bijstelling is de secretaris uit het hoofdbestuur verantwoordelijk. 
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Bijlage Huishoudelijk reglement voor trainer / leider van de jeugd. 

Als trainer/leider ben je verantwoordelijk voor het team en de spullen van het team. 
Je begeleidt de spelers bij de wedstrijden uit en thuis. 
Het coachen is ook een onderdeel van je taak. 
 
1. Als trainer/leider heb je een aantal zaken te regelen, zoals vervoer naar uitwedstrijden, het 

invullen van het wedstrijdformulier (als dat nodig is), wie de kleding wast, wie de 
grensrechter is.  

2. De trainer/leider is verantwoordelijk voor het opruimen van de materialen en laat de spelers 
niet eerder het speelveld betreden, voordat hij zelf op het veld aanwezig is. 

3. Het is van belang om aan- en afwezigheid, beurten als wisselspeler bij te houden en de 
procedure van afmelding met de spelers door te nemen. 

4. De trainer/leider ziet erop toe dat er wordt gedoucht na training en wedstrijden en draagt er 
zorg voor dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten. 

5. Zijn er te weinig spelers voor je team om een wedstrijd te spelen, ga dan naar je 
groepscoördinator en vraag hem om een oplossing; wil je spelers uit een ander team 
lenen, overleg dan even met de trainer/leider van dat team, dit om misverstanden te 
voorkomen. 

6. De trainer/leider houdt samen met de coördinator de ontwikkelingen van de spelers en het 
team in de gaten. 

7. Heb je als trainer/leider problemen, ga dan eerste naar je groepscoördinator en samen met 
hem probeer je de problemen op te lossen. Lukt dit niet ga dan naar een hoofdcoördinator. 

8. Bij activiteiten ben je als trainer/leider iemand die zijn spelers motiveert om mee te doen 
aan de activiteiten. Dit alles is voor een team een mooie gelegenheid om bijv. de teamspirit 
hoog te houden. 

9. Enkele malen per jaar zullen er vergaderingen zijn waar je bij aanwezig dient te zijn. Op 
deze avonden worden vele zaken besproken en vindt er besluitvorming plaats waarbij jouw 
inbreng van belang is. 

10. Doe als trainer/leider nooit beloftes aan spelers over het team waarin ze het nieuwe 
seizoen spelen. Doe geen voorbarige uitspraken over besluitvorming tijdens de jeugdleider 
vergadering om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. 

11. Zorg voor een goede communicatie en bespreek zaken niet waar spelers bij zijn en wees 
“open” naar elkaar toe. Bespreek problemen en zoek samen naar een oplossing. 

12. De wedstrijden worden altijd door de wedstrijdsecretaris aan de trainers /leiders 
doorgegeven via het publicatieborden op onze website www.sse-voetbal.nl.De 
mededelingen op de website zijn doorslaggevend. 

13. Bij thuiswedstrijden kan het voorkomen dat je zelf voor een scheidsrechtermoet zorgen. 
14. Spreek ouders/verzorgers aan op ontoelaatbaar gedrag tijdens wedstrijden en laat hen de 

zijlijnen vrijhouden zodat de grensrechter zijn taak goed kan uitvoeren. 
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Bijlage Huishoudelijk reglement voor jeugdspelers 

Jij bent lid van voetbalvereniging S.S.E., een “waardevolle(n) club” en zoals elke vereniging 
heeft S.S.E. een aantal regels opgesteld om de vereniging zo goed mogelijk te laten 
functioneren. Deze regels zijn ook noodzakelijk om een ieder het plezier in de sport te gunnen. 
 
1. Het sportcomplex en het materiaal zijn van de vereniging en dus ook van jou. Ook jij dient 

er dus voor te zorgen, dat de accommodatie en het materiaal zo keurig mogelijk worden 
behandeld en achtergelaten. Bedenk hierbij dat je daarmee een aantal vrijwilligers nogal 
wat werk kunt besparen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de accommodatie van de 
tegenstander. 

2. De verantwoording van de verzorging van de sportkleding ligt bij iedere speler afzonderlijk. 
Hij dient er voor te zorgen dat hij bij elke wedstrijd netjes op het veld staat. 

3. Op tijden dat het complex is gesloten door de vereniging of de gemeente is de toegang 
strikt verboden. 

4. Contributie dient tijdig betaald te worden. Indien dit niet gebeurt, kan het voorkomen dat de 
betreffende speler niet wordt opgesteld tijdens wedstrijden en/of niet mag deelnemen aan 
de trainingen en overige activiteiten. 

5. De contributie zal per automatische incasso geïnd worden. 
6. Een speler die de door de KNVB gestelde leeftijd bereikt heeft, dient een KNVB pas aan te 

schaffen. Voor informatie hierover verwijs ik u naar de jeugdsecretaris of de 
ledenadministratie. 

7. Het welzijn van de jeugd mede een zorg is voor het jeugdbestuur, vandaar dat we als 
jeugdbestuur erop aandringen dat de fietsen (vooral gedurende de winter) helemaal in orde 
zijn. Elk jaar ziet de politie en 3VO hierop toe. 

8. Iedere speler is tijdig aanwezig bij wedstrijden en trainingen. Mocht je verhinderd zijn, 
maak dit dan minimaal 1 week vooraf kenbaar. Dan kunnen de trainer/leiders nog het 
noodzakelijke regelen. Ook verwachten wij dat ouders als chauffeur per tourbeurt mee 
gaan bij uitwedstrijden. Afgelastingen zie publicatiebord bij sportpark, of tv Nederland 1,2,3 
pagina 603 voor algehele afgelastingen. 

9. Je dient zelf te zorgen voor voetbalschoenen, scheenbeschermers (deze zijn verplicht 
gesteld door de KNVB), paars witte sokken en een witte voetbalbroek. Voor het voetbal 
shirtje zorgen wij. Neem geen waardevolle spullen mee naar training of wedstrijd. Mocht er 
iets zoekraken of stuk dan kan men de club hiervoor nimmer aansprakelijk stellen. 

10. Indien de temperatuur lager is dan 10 graden, is het dragen van warme kleding 
(trainingspak) verplicht. 

11. Na afloop van de wedstrijd en trainingen is uit hygiënisch oogpunt douchen verplicht. 
12. Voor de wedstrijden is het gebruiken van alcoholische drank verboden. Ook na de 

wedstrijd mag er in de kantine enkel zwak alcoholische drank geschonken worden aan 16 
jarigen en ouder en sterk alcoholische drank aan 18 jarigen en ouder. 

13. Roken in de kleedkamers is niet toegestaan. 
14. Boetes ten gevolge van een gele / rode kaart kunnen voor rekening komen van de 

betreffende speler. 
15. Onbehoorlijk taalgebruik wordt niet getolereerd. Tevens veroordelen wij zinloos geweld of 

elke vorm van verbaal of non verbaal beledigend gedrag. 
16. Indien er problemen zijn, wend je je in eerste instantie tot de trainer/leider van het team. 
17. Trainer/leiders en bestuur zullen bij het niet nakomen van bovenstaande regels sancties 

opleggen. 
 


