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1.   Inleiding  vrijwiligers functie :” Binden en verbinden”. 
 

Eind 2014 is SC Veenwouden gestart met het opstellen van nieuw meerjaren vrijwilligers beleid.  

   
Een van de actielijnen is de lijn binden en verbinden. Het belang is:  er als leden en/of ouders voor te 
zorgen dat gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen voor het in alle opzichten draaiende 
houden van SC Veenwouden.  Dit alles binnen een stimulerend klimaat, waarin iedereen kan en mag 
leren, ondersteund door evaluaties, gesprekken en aandacht. Opbouwen is daarbij het kernwoord. 

 
De actielijn binden en verbinden heeft onder andere als doel geformuleerd de taken van 
vrijwilligersfuncties duidelijk te omschrijven en inzichtelijk te maken.  

 

1.1 Achtergrond en doel functiebeschrijvingen 
 

In dit document zijn de vrijwilligersfuncties binnen SC Veenwouden beschreven door middel van 
functiebeschrijvingen. Hiermee is het voor vrijwilligers een leidraad voor hun functioneren. Nieuwe 
vrijwilligers geeft het document inzicht in wat er van hen wordt verwacht. Voor de 
vrijwilligersmakelaar zijn de functiebeschrijvingen een hulpmiddel voor het invullen van vacatures 
(juiste persoon op de juiste plaats) en het bijsturen van de vrijwilligersorganisatie. 

 

1.2 Leeswijzer 

 
De functiebeschrijvingen volgen de organisatie structuur van SC Veenwouden en zijn daarmee 
beschreven volgens de bestuurlijke verantwoordelijkheid in opeenvolgende hoofdstukken. Na een 
algemene beschrijving van het bestuur in hoofdstuk 2, volgen in de hoofdstukken 3 tot en met 7 de 
portefeuilleverdeling met onderliggende taakvelden: 

 
    Algemeen (voorzitter), hoofdstuk 3 

    Secretariaat (secretaris), hoofdstuk 4 

    Financiën (penningmeester), hoofdstuk 5 

    Voetbaltechnische Zaken (bestuurslid technische zaken), hoofdstuk 6 

    Voetbal Organisatorische Zaken (bestuurslid voetbal organisatorische zaken), hoofdstuk 7 

    Facilitair (bestuurslid facilitaire zaken), hoofdstuk 8 
 
Per functie zijn achtereenvolgens beschreven het doel van de functie, plaats binnen de vereniging en 
de taken. 

 
 

Hieronder wordt een overzicht van alle vrijwilligersfuncties en positionering ten opzichte van de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid gegeven 
De beschreven functies zijn in de praktijk getoetst.  

 
Vrijwilligerscommissie/actielijn binden en verbinden SC Veenwouden  
Mei  2015 



 
 

4 
 

 

 

2. Bestuur 
 

Het bestuur van SC Veenwouden bestaat uit minimaal 7 leden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor 
een portefeuille. De te onderscheiden portefeuilles  zijn: Algemeen, Secretariaat, 
Financiën/ledenadministratie, Voetbaltechnische zaken, Voetbal Organisatorische Zaken en Facilitaire 
Zaken ( gebouwen en terreinen en kantine beheer). De verkiezing van een bestuurslid vindt plaats door 
de algemene ledenvergadering. Binnen de portefeuilles functioneren diverse commissies en wordt in 
haar taakuitvoering ondersteund door vele vrijwilligers. 

 
SC Veenwouden wordt bestuurd met inachtneming van het bepaalde, betreffende haar 
bevoegdheden volgens de Statuten . 
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3. Voorzitter 

 

De voorzitter van SC Veenwouden  beheert de portefeuille ‘Algemeen’. Deze portefeuille bestaat uit 
de taakvelden HRM, Sponsoring, Internet/ICT, PR en communicatie, Algehele leiding en Commerciële 
Zaken. 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 

Taakveld Bestuur SC Veenwouden 

Functienaam Voorzitter 
Eindverantwoordelijk Algemene Ledenvergadering 

 

Doel van de functie 

De voorzitter van SC Veenwouden neemt deel aan het besturen van de vereniging, draagt 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van sportief beleid en voorziet in de daarvoor benodigde 
randvoorwaarden. 

 

 

Plaats binnen de vereniging 

De voorzitter is, na benoeming door de algemene ledenvergadering, lid van het bestuur en beheert 
de portefeuille Algemeen. De voorzitter legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

 
 

Taken 

 Geeft algehele leiding aan SC Veenwouden 

 Leidt de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering 
 Geeft richting aan het totale beleid van de vereniging op technisch, organisatorisch en 

financieël gebied 
 Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de taakvelden HRM, Sponsoring, Internet/ICT, PR/ 

communicatie en Commerciële Zaken 

 Delegeert gedeeltelijk zijn taken aan de vrijwilligersorganisatie, waarbij het 
bestuur verantwoordelijk blijft 

 Onderhoudt externe contacten met KNVB, andere verenigingen en lokale overheden. 
 Vervult representatieve taken voor  SC Veenwouden 

 Legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

 Informatie verstrekken voor in het weeknieuws. 
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3.1 Sponsorcommissie 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 

Taakveld Sponsoring 
Functienaam Lid sponsorcommissie 
Eindverantwoordelijk Voorzitter SC Veenwouden 

 

Doel van de functie 

Het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren en het verwerven van nieuwe sponsoren. 
 
 

Plaats binnen de vereniging 

De sponsorcommissie  valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. De actielijn 
ondernemerschap wordt opgenomen binnen de sponsorcommissie. 

 

 

Taken 

 Het onderhouden van contacten met bestaande sponsoren 

 Het verwerven van nieuwe sponsoren binnen de beleidskaders van SC Veenwouden 

 Het organiseren van sponsorsessies met als doel het uitwisselen van ideeën en ervaringen 
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3.2 PR en communicatie  

 
 Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld Interne en externe communicatie 

Functienaam PR en communicatie 
Eindverantwoordelijk Voorzitter 

 

Doel van de functie 

Het verzorgen van communicatie naar interne en externe belanghebbenden  binnen 
SC Veenwouden. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De medewerker interne en externe communicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de 
voorzitter. 
 

Taken 

 Schrijven artikelen t.b.v. diverse media 

 Verzorgen interne communicatie 

 Verzorgen externe communicatie 

 Benaderen van pers (radio / tv/kranten/ dorpskompas) 

 Onderhouden/maken promotie materiaal/ flyers 
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3.3 Clubfotograaf 

 

Beschrijving functie  

Algemeen 
Taakveld Interne en externe communicatie 

Functienaam Clubfotograaf 

Eindverantwoordelijk I.s.m. weeknieuws  en webmaster 
 

Doel van de functie 

Het fotograferen van wedstrijdsituaties en algemene clubactiviteiten. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De clubfotograaf voert deze taak gevraagd en ongevraagd uit. 

 

 

Taken 

 Fotograferen t.b.v. de website, pers, weeknieuws en informatie gids. 

 Maken van teamfoto’s bij aanvang seizoen 
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3.4 Webmaster 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld Internet/ICT 
Functienaam Webmaster 
Eindverantwoordelijk Dagelijks bestuur 

 
Doel van de functie 

Het beheren van de website  www.scveenwouden.nl . 
 

 

Plaats binnen de vereniging 

De webmaster(s) vallen onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. 
 

 

Taken 

 Het functioneel beheren van de website 

 Beoordelen aangeleverde berichten 

 Herschrijven aangeleverde berichten 

 Plaatsen van nieuwsberichten, wedstrijdverslagen, foto’s, agenda-items etc 

 Bij houden van foto album. 
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3.5 Gastvrouw/-heer 

 
Beschrijving functie 

 
 

Doel van de functie 

Het ontvangen van vertegenwoordigers van tegenstanders, scheidsrechters en pers. De functie is 
gastvrouw t.b.v. het 1e elftal 

 

Plaats binnen de vereniging 

De gastvrouw/-heer valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter. 
 
 

Taken  

 Aanwezig zijn op zaterdagen van 13.00 – 18.00 uur (thuiswedstrijden van het 1e elftal) 

 Op-/ontvangen bestuurders van de tegenpartij van het 1e elftal 
 Op-/ontvangen van de scheidsrechter 

 Schoon en netjes houden van de bestuurskamer 

 Opnemen van de telefoon en beantwoorden van eventuele vragen 

 Schenken koffie en thee 

 Het sociale gezicht zijn van SC Veenwouden 

 Bij sommige blessures het aanspreekpunt  

 Ontvangen pers 

 Ontvangen van pupil van de week en ouders 

 Planning voor wie wanneer pupil van de week is 

 Afnemen van een vragenformulier bij de pupil van de week zodat deze in het weeknieuws geplaatst 
kan worden en op de website 

 Rondleiding geven aan de pupil van de week 

 Pupil van de week voorzien van een patatje en frisdrank 

 Oorkonde maken voor de pupil van de week 
 

  

Algemeen 

Taakveld PR en communicatie 
Functienaam Gastvrouw/ -heer 
Eindverantwoordelijk   Dagelijks bestuur 
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3.6 Dagleider (werkzaam vanuit bestuurskamer) 

 
Beschrijving functie

 

 

Doel van de functie 
Het ontvangen van vertegenwoordigers van tegenstanders en scheidsrechters. Verder het 
beantwoorden van eventuele vragen van leiders en scheidsrechters. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De dagleider valt onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. 

  
     Taken  

 Aanwezig zijn op zaterdagen van (08.00 – 12.30 ochtend) en (12:30 – 17:30 middag) 

 Klaarzetten goals/ terug zetten /zekeren/vastzetten goals 

 Op-/ontvangen van leiders van de SC Veenwouden en van de tegenpartij 

 Leiders tegenpartij verwijzen naar de kleedkamers 

 Thee en ranja in de kleedkamers 

 Op-/ontvangen van de scheidsrechter 

 Scheidsrechter verwijzen naar de kleedkamer 

 Zorgen voor voldoende koffie en thee bestuurskamer 

 Kop koffie aanbieden en een praatje maken 

 Telefoon aannemen en beantwoorden 

 Checken van de digitalewedstrijdformulieren 

 Het openen van het complex op zaterdag 

 Het afsluiten van het complex en vlaggen opruimen en netten doelen omhoog na de laatste 
wedstrijd 

 Aanspreek punt bij calamiteiten. 

 AED in bestuurskamer hangen en voor afsluiten bestuurskamer terug hangen in 
scheidsrechtersbox. 

 Thee/ranja lijst uitprinten voor in bestuurskamer en kantine/keuken 
 

 
 
 

 

  

Algemeen 

Taakveld Communicatie, organisator 
Functienaam Dagleider 
Eindverantwoordelijk   Dagelijks bestuur 
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4. Secretaris 
 

De secretaris van SC Veenwouden beheert de portefeuille ‘Secretariaat’. Deze portefeuille bestaat 
uit de taakvelden Wedstrijdsecretaris,  Algemeen secretariaat, Archief, Vrijwilligersmakelaar, 
Sportlink en Activiteitencommissies. 

 
Beschrijving functie 

Secretariaat 
Taakveld Bestuur SC Veenwouden 
Functienaam Secretaris / notulist 
Eindverantwoordelijk Algemene Ledenvergadering 

 

Doel van de functie 

Het secretarieel ondersteunen van en deelnemen aan het besturen van SC Veenwouden. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De secretaris is, na benoeming door de algemene ledenvergadering, lid van het bestuur en beheert 
de portefeuille Secretariaat. Hij legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

 
 

Taken 

 Onderhouden van contacten (schriftelijk en mondeling) met de KNVB, andere verenigingen, 
lokale overheden en instanties 

 Maken van het jaarverslag en - verslagen van de bestuurs- en algemene ledenvergadering 
 Notuleren van bestuursvergaderingen 
 Verstrekken van de notulen aan het gehele bestuur 

 Fungeren als aanspreekpunt voor de redactie van clubblad het weeknieuws en de 
ledenadministratie. 

 Beheer algemene mail. 
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4.1 Wedstrijdsecretariaat  

 
Beschrijving functie 

Secretariaat 
Taakveld Wedstrijdsecretariaat 
Functienaam Wedstrijdsecretaris 
Eindverantwoordelijk Secretaris 

 

Doel van de functie 

Het realiseren en communiceren van de wedstrijdplanning en communiceren van 
wedstrijduitslagen. 

 

Plaats binnen de vereniging 

Het wedstrijdsecretariaat valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. 
 

Taken  

 Teams opgeven voor de bekerwedstrijden en de competitie, in samenwerking met de 
coördinatoren  

 Het onderhouden van contacten met de KNVB m.b.t. wedstrijdkalender, scheidsrechters, 
veldindeling, uitslagen, wijzigingen etc.  

 Bij wijzigingen leiders, scheidsrechters, dagleiders, consul en webmaster op de hoogte 
brengen.  

 Het plannen van wedstrijden en indelen van velden en boxen en  deze vermelden in het 
weeknieuws.  

 Het inplannen van scheidsrechters en dagleiders  
 Eerste aanspreekpunt voor leiders, scheidsrechters en dagleiders wat betreft de 

wedstrijden.  
 Fungeren als eerste aanspreekpunt voor consul. 
 Contactpersoon voor toernooien.  
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4.2 Wedstrijd manager/leider 1e elftal  

 

Beschrijving funtie 

 

 

Doel van de functie 

Het invullen van digitale  wedstrijdformulieren en communiceren van wedstrijduitslagen. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De wedstrijdmanager valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. 
 

Taken 

 Het invullen van de digitale wedstrijdformulieren 

 Het communiceren van wedstrijduitslagen 

 Bijhouden van beamer presentatie in de kantine 
 
 
 

  

Secretariaat 
Taakveld Wedstrijdmanager 
Functienaam Wedstrijdmanager 
Eindverantwoordelijk Voorzitter 
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4.3 Ledenadministratie ( ook penningmeester ) 

 
Beschrijving functie 

Secretariaat 
Taakveld Ledenadministratie 
Functienaam Medewerker ledenadministratie 
Eindverantwoordelijk dageljksbestuur 

 

Doel van de functie 

Bijhouden van aan- en afmeldingen van leden en daarvan een administratie bijhouden. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De ledenadministratie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. 
 

Taken 

 Het bijhouden van aanmeldingen en uitschrijvingen spelers 

 Wijzigen van ledengegevens 

 Bijzonderheden afstemmen met de secretaris 

 Zorgdragen voor een actuele en inzichteijke ledenadministratie sportlink (KNVB) 

 Regelen van spelerspassen voor personen van 10 jaar en ouder 

 Opsturen van pasfoto’s naar Drukkerij Spelerspas in Haarlem 

 Het aanmelden van leden die een rol vervullen als trainer of leider 

 Het uitschrijven van trainers en of leiders 

 Contributie bijhouden van de leden 

 Na de incassering van juni de bedragen aanpassen wanneer iemand van de pupillen naar de 
junioren gaat of van de junioren naar de senioren gaat 

 Iedere 13e van de maand 1e incasso nieuwe leden en leden waarvan het incassorek.  is gewijzigd, 
machtiging op de 1e van de maand en iedere 16e van de maand herhalende incasso. 

 Elke maand (1 of 2) incassobatch(s) aanmaken en deze bestanden verzenden naar de 
penningmeester 

 Inlezen internetbankieren 

 In februari een extra batch aanmaken inzake bijdrage kledingfonds. 

 Beheer ledenlijst senioren, junioren en pupillen. 

 Beheer van de e-mail adressen die het weeknieuws moeten ontvangen 

 Bezorger van het digitale weeknieuws op de hoogte houden van e-mail wijzigingen en 
opzeggingen 

 Bezorger van het schriftelijke weeknieuws op de hoogte houden van wijzigingen en opzeggingen 

 Bestand vrijwilligers en trainers 

 Donateurbestand 

 In juli van elk nieuw seizoen donateurkaarten maken. 

 Voor diegenen die per bank betalen een nota versturen (kopie naar penningmeester)  

 De overige donateurkaarten (contante betaling) naar de penningmeester die voor inning van de 
bijdrage moet zorgen 

 Einde seizoen uitdraai maken uit sportlink inzake individuele tuchtzaken (gele en rode kaarten)  

 Overzicht van het 1e en 2e nota naar de leider(s) van het 1e en 2e (kopie naar de penningmeester)  

 Rest senioren en jeugdleden, nota versturen en kopie nota naar de penningmeester. 
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4.4 Vrijwilligersmakelaar  

 
Beschrijving functie 

Secretariaat 
Taakveld Coördinatie vrijwilligers 
Functienaam Vrijwilligersmakelaar 
Eindverantwoordelijk dagelijks bestuur 

 

Doel van de functie 

Het in goede banen leiden van de organisatie en inzet van de vrijwilligers binnen SC Veenwouden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De vrijwilligerscoördinator valt onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 

 
 

Taken 

 Coördineren (zorgen voor onderlinge afstemming) van alle vrijwilligers binnen de vereniging, 
met uitzondering van het algemeen bestuur, waarbij er in het geval van commissies sprake is 
van het delegeren van de inhoudelijk taken aan de vrijwilligers binnen deze commissies 

 Vraag en aanbod op elkaar afstemmen 

 Inzet scholieren met MAS2 en/of stagiaires opleidingen in overleg met technisch coördinatoren 

 Organiseren van informatieavonden over vrijwilligerswerk bij SC Veenwouden 
 Bewaken van de uitvoering van vrijwilligersbeleid en het eventueel bijstellen hiervan na 

goedkeuring door het algemeen bestuur 
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4.5 Vertrouwenspersoon  

 
Beschrijving functie 

Secretariaat 
Taakveld PM 
Functienaam Vertrouwenspersoon 
Eindverantwoordelijk Dagelijks bestuur 

 

Doel van de functie 

Het vertrouwelijk behandelen van situaties die te maken hebben met ervaren ongewenst gedrag. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en rapporteert jaarlijks aan de algemene ledenvergadering. 
 

 

Taken 

 Begeleidt en ondersteunt betrokkenen bij de behandeling van hun klachten over of bij hun 
meldingen van ongewenst gedrag 

 Levert een bijdrage aan activiteiten binnen de vereniging gericht op het voorkomen van 
ongewenst gedrag, aan de optimalisering van de kwaliteit van de veiligheid van de 
betrokkenen en aan het bewustwordingsproces betreffende omgangsvormen 

 Levert een bijdrage aan het actualiseren van het beleid binnen de vereniging 
betreffende veiligheid 

 Geeft advies aan betrokkenen bij de vereniging die signalen denken te krijgen binnen de 
vereniging, dat het welzijn of de veiligheid van een andere betrokkene wordt bedreigd 
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4.6 Redacteuren weeknieuws 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld PR en communicatie 
Functienaam Redacteuren weeknieuws 
Eindverantwoordelijk   dagelijks bestuur 

 

Doel van de functie 

Samenstellen van het clubblad het weeknieuws.
 

Plaats binnen de vereniging 

De redacteur van clubblad het weeknieuws valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks 
bestuur. 

 

 

Taken 

 40 maal per jaar samenstellen van het clubblad volgens een vastgesteld format 

 Overleg met interne en externe belanghebbenden. 

 Overleg met drukkers 

 Overleg met bezorgers 

 Overleg met sponsoren en sponsorcommissie 

 Digitaal versturen naar leden, donateurs en sponsoren (de vorm van sturen digitaal of papier 

versie wordt door de ledenadministratie aangegeven). 
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4.7 Redacteur informatie gids( papier en digitaal)   

 
Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld PR en communicatie 
Functienaam Redacteur informatie gids 
Eindverantwoordelijk dagelijks bestuur 

 

Doel van de functie 

Samenstellen van de informatie gids. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De redacteur van de informatie gids valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. 
 

Taken 

 1 maal per jaar samenstellen van het clubblad volgens een vastgesteld format 

 Overleg met interne en externe belanghebbenden 

 Overleg met drukker 

 Overleg met bezorger 

 Wijzigingen die zich voor doen tijdens het seizoen direct in eigen bestand verwerken 
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4.8 Samensteller programmaboekje en raambiljetten 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld PR en communicatie 
Functienaam Redacteur programmaboekje en raambiljetten 
Eindverantwoordelijk dagelijks bestuur 

 
Doel van de functie 
Het bekend maken van de thuiswedstrijd van het 1e elftal en het tijdig beschikken over een 
programmaboekje voor de thuiswedstrijden van zowel het 1e heren (als 1e damesteam ) 

 

Plaats binnen de vereniging 

De redacteur programmaboekje en raambiljetten valt onder de verantwoordelijkheid van het  
dagelijks bestuur 

 

Taken 

 Raambiljetten 

 Het verzamelen van aangeleverde tekst 

 Redactie en controle van het concept met de inhoud 

 Afstemming en aanleveren concept bij de drukker 

 Afstemming met de bezorger 
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4.9 Bezorger weeknieuws 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld PR en communicatie 
Functienaam Bezorger weeknieuws, informatiegids en raambiljetten 
Eindverantwoordelijk Redacteur, drukker 

 

Doel van de functie 

Bezorgen van het weeknieuws en informatiegids bij leden en begunstigers van SC Veenwouden. 
Het bezorgen van raambiljetten bij winkeliers met als doel aankondiging van thuiswedstrijden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De bezorger van clubblad weeknieuws, raambiljetten valt onder de 
verantwoordelijkheid van de redacteur/drukker. 

 

Taken 

 Het bezorgen van clubblad weeknieuws met een frequentie van 40maal per jaar 
 Raambiljetten eens per 2 weken gedurende het seizoen bij  winkeliers/kantine 
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4.10 Activiteitencommissie 

 
Beschrijving functie 

Algemeen 
Taakveld Activiteitencommissie 
Functienaam activiteitencommissie 

Eindverantwoordelijk dagelijks bestuur 

 

Doel van de functie 

Het organiseren van activiteiten voor de leden van SC Veenwouden binnen elke geleding; jeugd, 
dames en heren veld/zaal, supporters, vrijwilligers, sponsoren en oud-leden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De activiteitencommissie valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 
 

Taken: Organiseren van activiteiten voor de bij het doel van de functie benoemde doelgroepen binnen 
SC Veenwouden.  

Jaarlijks terugkomende activiteiten:  

 Januari  
               Nieuwjaarstoernooi senioren. 
 

 Februari  
               Voetbal onderling toernooi zaal jeugd  

 Maart  
Voetbal toernooi veld jeugd 
  

 April  
Schoolvoetbal 
  

 Mei 
Voetbal tweedaagse 

     

 Juni 
Beachsoccer/deels en familiedag 
 

 Oktober 
Grote club actie 
 

 November 
Snert actie 

Diverse activiteiten tussendoor:  Kampioenen huldigen jeugd ,Paasactiviteit ,Sinterklaasactiviteit,  
Poiesz actie, NL doet, vrijwilligersfeest/ deels.  Diverse activiteiten t/m A junioren  
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5. Penningmeester 

De penningmeester van SC Veenwouden beheert de portefeuille ‘Financiën’. Deze portefeuille 
bestaat uit de taakvelden financiële administratie, salarisadministratie, kasbeheer kantine, 
sponsoradministratie, kasbeheer algemeen en entree/loterij. 
 

Beschrijving functie 

Financiën 

Taakveld Bestuur SC Veenwouden 
Functienaam Penningmeester 
Eindverantwoordelijk Algemene ledenvergadering 

 

Doel van de functie 

Het financieel ‘in control’ houden van en deelnemen aan het besturen van SC Veenwouden. 
Het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden kan worden gedelegeerd. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De penningmeester is, na benoeming door de algemene ledenvergadering, lid van het bestuur en 
beheert de portefeuille financiën. Hij /zij legt verantwoording af aan de algemene 
ledenvergadering. 

 

Taken 

 Zorgdragen voor een vlekkeloze financiële administratie van SC Veenwouden (begroting,       
balans en resultaat) incl.  

 Signaleren van tekorten, wanbetalingen, (kantine en entreeprijzen, contributies etc.) 

 Fungeren als eerste aanspreekpunt voor: 

 Kaartverkoop 

 Het betalen van nota’s e.d.  

 Het uitbetalen van trainers,vrijwilligers vergoeding e.d.  

 Het innen van contributie (incassobatch(s) ontvangen van ledenadministrateur inlezen in 
Internet bankieren.)  

 Van de mislukte incasso’s (geen toestemming bank ivm onvoldoende saldo) nota sturen (brief of 
via de mail).  

 Het innen van de boete’s (gele en rode kaarten) kopie ontvangen van de ledenadministrateur.  

 Het innen van de donateurkaarten (van de donateurs die per bank betalen,een kopie van de 
ledenadministrateur ontvangen)  de rest contant incasseren.  

 Het heffen van entree en verloting bij wedstrijden van het 1e elftal  

 Nota’s inzake wedstrijd- en balsponsors bij thuiswedstrijden van het 1e versturen en verwerken 
in het overzicht : sponsoring wedstrijdsponsoring.  

 Overzicht verzonden nota’s inzake verzonden nota’s sponsoring (kopie nota ontvangen van de 
administrateur sponsoring) bijhouden  en openstaande nota’s doorgeven aan de administrateur 
sponsoring.  

 Afstort kantinegelden.  

 Na aanleiding mail kantinebeheerder (die moet aangeven wat er gestort gaat 
worden)  afstortformulier aanmaken en verzenden via Internet bankieren.   

 kopie afstortformulier(t.b.v. de sealbag)per mail verzenden naar kantinebeheerder.  
 Contacten met stichtingen, fondsen t.b.v, spelers onderhouden. 
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5.1 Boekhouder 

De boekhouder van SC Veenwouden beheert de portefeuille ‘Financiën’. Deze portefeuille bestaat 
uit de taakvelden financiële administratie, salarisadministratie, kasbeheer kantine, 
sponsoradministratie, kasbeheer algemeen en entree/loterij. 

 
Beschrijving functie 

Financiën 

Taakveld boekhouder 
Functienaam boekhouder 
Eindverantwoordelijk Algemene ledenvergadering/dagelijksbestuur 

 

Doel van de functie: 

 
Aangeven hoe de financiële situatie van de club SC veenwouden is en cijfers aanleveren bij de KNVB 

 

Plaats binnen de vereniging: 

 
    De boekhouder  legt verantwoording af aan de het dagelijksbestuur en de algemene ledenvergadering  

    Taken: 

  Invoeren van cijfers en gegevens voor het maken van belans en resultaat rekening 

 Het opmaken respectievelijk bewaken van balans, winst- en verlies rekening en jaarrekening 

 Overleg met dagelijksbestuur en voorlopige resultaten bespreken. 

 Opmaken van de begoting 

 Kascontrole door twee leden van SCV 

 Voorleggen aan algemene ledenvergadering 
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5.2 Innen contributie  
 
Beschrijving functie 

Financiën 

Taakveld Innen contributie 
Functienaam Inner contributie 
Eindverantwoordelijk Penningmeester 

Doel van de functie 

Het innen van contributie bij leden en niet spelende leden. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De inner contributie valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
 

Taken 

    Doorvoeren van mutaties van nieuwe leden in relatie tot het innen contributie 

    Maandelijks innen van contributie bij leden door middel van automatische incasso 

    Jaarlijks innen van contributie van niet spelende leden 

    Innen bij donateurs 
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5.2 Kaart- en lootjesverkoper 1e elftal Kassa hokje SC Veenwouden 

 
 
Beschrijving functie 

Financiën 
Taakveld Kaartverkoop 1e elftal 
Functienaam Kaartverkoper 
Eindverantwoordelijk Penningmeester 

 

Doel van de functie 

Het verkopen van entreekaartjes en loten voorafgaand aan thuiswedstrijden van het 1e elftal. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De kaartverkoper valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
 

Taken 

 Het verkopen van kaartjes en loten bij de entree van het hoofdveld 

 Beheer van kasgeld tijdens de verkoopperiode 

 Overdracht van kasgeld aan de penningmeester na aanvang van de wedstrijd 

 Rooster maken van de bezetting van het kassahokje 

 De bezetting van het kassahokje doorgeven aan de redactie van het weeknieuws  

 Inkoop prijzen. 

 Vouwen programma boekje. 
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6. Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken  
 

Het bestuurslid voetbaltechnische zaken van SC Veenwouden beheert de portefeuille ‘Technische 
Zaken’. Deze portefeuille bestaat uit de taakvelden TC Senioren, TC Jeugd, TC Dames, trainers, 
prestatie- en niet prestatieteams, trainersopleiding, keeperstrainers, scouting en 
scheidsrechterszaken. 

 
Beschrijving functie 

Bestuurslid technische zaken 
Taakveld Bestuur SC Veenwouden 
Functienaam Bestuurslid technische zaken 
Eindverantwoordelijk Algemene Ledenvergadering 

 

Doel van de functie 

Het bestuurslid technische zaken van SC Veenwouden neemt deel aan het besturen van de 
vereniging, draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van voetbaltechnisch beleid en 
voorziet in de daarvoor benodigde randvoorwaarden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

Het bestuurslid technische zaken is, na benoeming door de algemene ledenvergadering, lid van het 
bestuur en beheert de portefeuille technische zaken. Het bestuurslid technische zaken legt 
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

 

Taken 

 Draagt zorg voor het opstellen en het actueel houden van de diverse beleidsplannen 
(dames, senioren) en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan 

 Organiseert en leidt de overlegsituaties met de Technische Commissies 

 Werft, beoordeelt, begeleidt en stelt (selectie) trainers aan (eventueel in samenwerking met       
andere bestuursleden) 

 Bevordert en coördineert de deelname aan cursussen door trainers en begeleiders 

 Is contactpersoon voor de selectietrainers 

 Maakt het trainingstijdenrooster en zorgt voor een goede communicatie daarvan 

 Onderhoudt de contacten met en is aanspreekpunt voor de regiocoördinator van de KNVB 
 Stelt in overleg met de penningmeester een begroting op m.b.t. trainerslasten en 

trainingsmaterialen 
 Signaleert problemen op technisch gebied en draagt oplossingen aan 

 Stelt in overleg met de technische commissies van de jeugd-, dames- en seniorenafdeling 
een jaarplanning samen op het gebied van technische zaken 
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6.1 Technische commissie jeugd 

 
Beschrijving functie 

Technische Zaken 
Taakveld Jeugd SC Veenwouden 
Functienaam Lid technische commissie jeugd 

Eindverantwoordelijk Jeugdbestuur SCV 

 

Doel van de functie 

Voor het doel van de functie wordt verwezen naar het technisch jeugdplan. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De technische commissie jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische 
zaken. 

 

Taken 

Voor de taakomschrijving wordt verwezen naar het technisch jeugdplan SC Veenwouden. 

 Draagt zorg voor het opstellen en het actueel houden van het technisch jeugdplan 
en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. 

 Organiseert thema avonden i.s.m. jeugdbestuur. 
 Signaleert problemen op organisatorisch gebied en draagt oplossingen aan. 

 In samenspraak met trainers en leiders nieuwe teamindelingen maken en communiceren met 
ouders. 

 Overleg met trainers van de jeugd m.b.t spelwijze en oefenstof. 
( zie hiervoor technisch jeugdplan te vinden op de website van SC Veenwouden) 
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6.2 Technische commissie senioren (dames en heren)  

 
Beschrijving functie 

Technische Zaken 
Taakveld Senioren 
Functienaam Lid technische commissie senioren 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid technische zaken 

 

Doel van de functie 

Voor het doel van de functie wordt verwezen naar het beleidsplan senioren en dames. ( Moet nog 
worden opgesteld) 

 

Plaats binnen de vereniging 

De technische commissie senioren valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
technische zaken van SC Veenwouden. 

 

Taken 

Overleg op donderdagavond door leiders, trainers en technisch coördinator team indeling voor 
wedstrijd van zaterdag.. 
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6.3 Trainers 

 
6.3.1 Trainer selectieteam 

Beschrijving functie 

Technische Zaken 
Taakveld Technische zaken 
Functienaam Trainer selectieteam 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid technische zaken 

 

                                                                                                                                       

 Doel van de functie 

Het geven van trainingen in algemene en specifieke zin. De jeugdtrainer van een selectieteam is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar ook als team. De 
jeugdtrainer van een selectieteam is in staat om te zorgen voor een prestatiesfeer en aan de hand 
van het jeugdbeleidsplan brengt hij of zij de spelers de technieken van het voetbal bij. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De trainers ( betaalde functionarissen/vrijwilligers vergoeding) vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. 

 

Taken 

 Verzorgen van twee trainingen per week inclusief voorbereiding 

 Uitvoering geven aan het jeugdbeleidsplan van SC Veenwouden. 

 Verzorgt de trainingen op basis van gekende programma’s  i.s.m. techn. coördinator 

 Zorgt op eigen initiatief of met hulp van TC lid voor afwisselende oefenstof die bij 
het vastgestelde programma past i.s.m. techn. coördinator 

 Onderhoudt contact met de keeperstrainer over de vorderingen of aandachtspunten van 
zijn keeper zodat de keeperstrainer de training eventueel aan kan passen. 

 Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij 
 Woont alle bijeenkomsten bij welke door de TC wordt georganiseerden waar 

allerlei   voorkomende zaken aan de orde komen 

 Houd zich op de hoogte van ontwikkelingen op trainingsgebied 

 Coachen van het team op wedstrijddagen 

 Stelt team samen voor elke wedstrijd en houdt een wedstrijdbespreking 

 Houdt trainingsopkomst van elke speler bij 
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6.3.2 Trainer niet-selectieteam 

 
Beschrijving functie 

Technische Zaken 
Taakveld Technische zaken 
Functienaam Trainer niet-selectieteam 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid technische zaken 

 

 

Doel van de functie 

De jeugdtrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spelers, individueel, maar ook als 
team. De jeugdtrainer is in staat om te zorgen voor een prestatiesfeer en aan de hand van het 
jeugdbeleidsplan brengt hij of zij de spelers de technieken van het voetbal bij. 

 

Plaats binnen de vereniging 
De trainers  tegen betaling vrijwilligers vergoeding vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

bestuurslid technische zaken. 

 

Taken 

 Verzorgen van een training 2x per week per team 
 Uitvoering geven aan het technisch jeugdplan van SC Veenwouden 

 Verzorgt de trainingen op basis van gekende programma’s  i.s.m. techn. coördinator 
 Zorgt op eigen initiatief of met hulp van TC lid voor afwisselende oefenstof die bij het 

vastgestelde programma past 

 Onderhoudt contact met de keeperstrainer over de vorderingen of aandachtspunten van zijn 
keeper zodat de keeperstrainer de training eventueel aan kan passen 

 Woont vergaderingen over de nieuwe teamindeling bij 

 Woont alle bijeenkomsten bij welke door de TC wordt georganiseerd en waar allerlei 
voorkomende zaken aan de orde komen 
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6.3.3 Keeperstrainer 

 
Beschrijving functie 
Technische Zaken 
Taakveld Technische zaken 
Functienaam Keeperstrainer 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid technische zaken 

 

Doel van de functie 

De keeperstrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de keepers. De keeperstrainer is in 
staat om te zorgen voor een prestatiesfeer en aan de hand van het jeugdbeleidsplan brengt hij of zij 
de keepers de technieken van het keepen bij. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De keeperstrainers tegen betaling vrijwilligers vergoeding vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het bestuurslid technische zaken.

 

 

Taken 

 Trainen van keepers 

 Begeleiden van overige keeperstrainers 

 Observeren / analyseren van de keepers tijdens de wedstrijd 

 Communiceren met trainers, keepers, ouders etc. 

 Voortgang gesprekken met keepers, over hun ontwikkeling 

 Jaarlijks keepers rapport maken over alle keepers individueel en deze met de 
desbetreffende keepers bespreken 
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6.4 Scheidsrechterscoördinator 

 
Beschrijving functie 

Technische Zaken 
Taakveld Scheidsrechterscommissie 
Functienaam Scheidsrechterscoördinator 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid technische zaken 

 

Doel van de functie. 

Het begeleiden van clubscheidsrechters. Het aanspreekpunt binnen de vereniging betreffende de 
spelregels.  

 

Plaats binnen de vereniging 

De scheidsrechter coördinator valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische 
zaken. 

 

Taken 

 Betrekken en het werven van scheidsrechters uit de senioren, vrouwen en A-, B-, en C-
junioren.  

 Het organiseren van scholing en spelregelavonden m.b.t. clubscheidsrechters en leden.  

 Scouten en begeleiden van clubscheidsrechters.  

 Het begeleiden van de jeugdleden met het behalen van hun spelregelbewijs.  
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6.5 Clubscheidsrechter 

 
 
Beschrijving functie 

 
 
 

Doel van de functie 

Het leiden van wedstrijden volgens de KNVB spelregels. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De scheidsrechter valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid technische zaken. 
 
 

Taken 

 Hanteren van de KNVB regels bij het fluiten 

 Ophalen van de teams uit de kleedkamer in de rust 

 Noteren van de uitslagen in de bestuurskamer 

 Het op de juiste manier invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier.  
 

  

Technische Zaken 
Taakveld Scheidsrechterscommissie 
Functienaam Scheidsrechter 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid Technische Zaken 
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6.6 Grensrechter/ assistent scheidsrechter 

 
Beschrijving functie 

 
 
 

Doel van de functie 

Het in samenwerking met de scheidsrechter, leiden van wedstrijden volgens de KNVB spelregels. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De grensrechter/ assistent scheidsrechter valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
technische zaken. 

 

Taken 

 Het ‘vlaggen’ van wedstrijden senioren en jeugd volgens de KNVB regels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Technische Zaken 
Taakveld Scheidsrechterscommissie 
Functienaam Grensrechter/assistent scheidsrecher 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid technische zaken/ leiders, trainers 
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7. Voorzitter jeugdbestuur SC Veenwouden 
 

 
Beschrijving functie 

 
 

Doel van de functie 

De voorzitter van het jeugdbestuur van SC Veenwouden neemt deel aan het besturen van de 
vereniging, draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van sportief jeugdbeleid en voorziet in 
de daarvoor benodigde randvoorwaarden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De voorzitter van het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de 
jeugdafdeling. De voorzitter van het jeugdbestuur legt verantwoording af aan het 
algemeenbestuur en jeugdbestuur. 

 

Taken 

 Leidt vergaderingen van de jeugdafdeling 

 Geeft richting aan en is verantwoordelijk voor de functionele sturing het totale jeugdbeleid 
van de vereniging op technisch, organisatorisch en financieel gebied 

 Houdt toezicht op de uitvoering van het technischjeugdplan 

 Teamindeling doorgeven aan redactie weeknieuws 

 Opstellen van de agenda i.s.m. jeugdsecretaris 

 Terugkoppeling van informatie/vragen/wensen/problemen  vanuit het hoofdbestuur. 

 Terugkoppeling van informatie/vragen /wensen/prolemen vanuit het jeugdbestuur naar 

hoofdbestuur 

 Leiding geven/verantwoordelijk zijn voor jeugdkader bij problemen en de dagelijkse gang van 

zaken 

 coördineert/ondersteunt de taken van alle kaderleden 

 bijwonen van vergaderingen leiders/trainers /coördinatoren max. 2x per jaar 

 Doorgeven van gegevens nieuwe kaderleden aan ledenadministratie. 
 Onderhoudt externe contacten met andere verenigingen en lokale overheden in overleg met 

de voorzitter van SC Veenwouden 

 Vertegenwoordigt in jeugdzaken de vereniging bij de KNVB of coördineren afgevaardigden naar 
bijeenkomsten/vergaderingen instanties  

 Contacten leggen en onderhouden overige instanties bijv. : -> Gemeente 

                                                                                                  -> CIOS/ALO 

                                                                                                  ->overige sportverenigingen 

                                                                                                          -> overige commissies binnen vereniging 

 Bemiddelen bij conflicten betreffende jeugdzaken 
 Vervult representatieve taken voor SC Veenwouden; is zo nodig gastheer van de jeugdafdeling  

op wedstrijd- en/of toernooidagen. 

 Coördineren:   -> Vriendinnendag. 

                           -> Voetbalschool. 

                           -> Ouderavond. 

                           -> Open dag. 

 

Voetbal Organisatorische zaken 

Taakveld Bestuur SC Veenwouden 
Functienaam Voorzitter jeugdbestuur 
Eindverantwoordelijk Algemeen bestuur/ jeugdbestuur 
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7.1 Secretariaat jeugdafdeling 

 
Beschrijving functie 

 
 
 

Doel van de functie 

 Het secretarieel ondersteunen van de jeugdafdeling van  SC Veenwouden 
 

Plaats binnen de vereniging 

 De secretaris van de jeugdafdeling is lid van het jeugdbestuur van SC Veenwouden. 
  

Taken 

 Met betrekking tot de jeugdafdeling zorgdragen voor adequate be- en afhandeling 
van administratie en correspondentie richting leden, KNVB en collega verenigingen 

 Agenderen en notuleren van vergaderingen van de jeugdafdeling 

 Afstemmen van de ledenadministratie van de jeugdafdeling met de secretaris  ledenadministratie 
van SC Veenwouden 

 Treedt zo nodig op als gastheer/vrouw   van de jeugdafdeling op wedstrijd- en/of toernooidagen 

 Vervangt de voorzitter van het jeugdbestuur bij diens afwezigheid. 

 Schrijven van positief verslag/stukje voor in het weeknieuws. 
 
 

 

 
 
 
 

  

Voetbal Organisatorische zaken 

Taakveld Bestuur 
Functienaam Secretaris jeugdafdeling 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid Voetbal Organisatorische zaken 
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7.4 Coördinator pupillen/junioren 

 
Beschrijving functie 

 
 
 

Doel van de functie 

Coördineren van de betreffende lettergroep F, E- en D-pupillen en C, B en A junioren. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De coördinator pupillen/junioren valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid voetbal 
organisatorische zaken. 

 

Taken 

 Onderhouden van contacten met ouders, trainers en leiders van de betreffende lettergroep 

 Voorzitter van de respectievelijke jeugdcommissie 

 Zorgen voor voldoende leiding bij de teams na afstemming met het jeugdbestuur 

 Stimuleren van deelname aan toernooien en kadercursussen 

 Overleggen in de jeugdcommissie zoals bedoeld in het jeugdbeleidsplan met scouts, trainers 
en leiders over het invullen van de beoordelingsformulieren (november en april) 

 Regelen van mutaties in het wedstrijdprogramma en deze doorgeven aan de wedstrijdsecretaris 

 Zorgdragen voor de begeleiding van spelers en speelsters die uitkomen in de selecties van de 
KNVB 

 Indelen van nieuwe leden bij een team in overleg met leiders en trainers 

 Assisteren zo nodig trainers en TC bij het samenstellen van selectieteams 

 Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de niet-selectieteams 

 Bespreken van het jeugdbeleidsplan binnen de jeugdcommissie 

 In overleg met de wedstrijdsecretaris en leiders regelen van oefenwedstrijden (bij afgelastingen) 

 (mede) organiseren en begeleiden van toernooien en evenementen 

 Bespreken van voortgang van individuele spelers 
 Organiseren minimaal 2 maal per seizoen een bijeenkomst van leiders en/of ouders 

per leeftijdscategorie 
 

 
 

 

 

 
  

Voetbal Organisatorische zaken 
Taakveld Jeugd 
Functienaam Coördinator pupillen/junioren 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid voetbal organisatorische zaken 
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7.5 Coördinator zaalvoetbal  

 
    Beschrijving functie 

Voetbal Organisatorische zaken 
Taakveld Zaalvoetbal 
Functienaam Coördinator zaalvoetbal 
Eindverantwoordelijk Voorzitter jeugdestuur 

 

Doel van de functie 

Coördineren van het zaalvoetbal binnen SC Veenwouden 
 

Plaats binnen de vereniging 

De coördinator zaalvoetbal valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid voetbal 
organisatorische zaken. 

 

Taken 

 Mail verkeer met KNVB 

 Verzorgen kleding en materiaal 

 Organisatie en afgevaardigde bij zitting Dantumadeelcup  

 Schema sportzaaltraining voor F,E,en D pupillen 

 Schema maken voor Sanjes/ sporthal  

 Eventueel onderling toernooi organiseren in Sanjes/sporthal  
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7.6 Leider 

    Beschrijving functie 

Voetbal Organisatorische zaken 
Taakveld Senioren, Dames, Jeugd 
Functienaam Leider 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid voetbal organisatorische zaken 

 

 

Doel van de functie 

Zorgen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan spelers (en bij jeugdteams aan 
ouders) en begeleiding bij wedstrijden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De leider valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuurslid voetbal organisatorische 
zaken. 

Taken 

 Contactpersoon voor spelers en bij jeugdteams voor ouders 

 Afspraken maken over doel,werkwijze, waarden,afmelden enz. en naleven van afspraken  
 Afstemmen met aangewezen scheidsrechter bij thuiswedstrijden c.a. regelt indien mogelijk 

een vaste grensrechter voor het team 

 Begeleiden bij de wedstrijden van het team 

 Bijwonen van vergadering met leiders  

 Minimaal 1x per seizoen:  bijwonen vergadering technische commissie 
coördinatoren/trainers,  (Daarbij meedenken over nieuwe teamindeling)  

 Aan begin seizoen ophalen en einde seizoen inleveren:  kleding, waterzak, bidons, ballen  

 -schema maken:  - wasschema  
                                 - wedstrijdschema  
                                 - rijschema  
                                 - telefoonboom maken (eventueel Groepsapp) 

 - emailadressen -> wedstrijdverslag doorgeven vóór zondag 18.00             
uur aan  redactie weeknieuws)  

 -organiseren van oefenwedstrijden  

 -team tijdig op de hoogte stellen van afgelastingen/wijzigingen: -> wedstrijden  

 -contact onderhouden met ouders: -> plezier en discipline smeden bij ouders/team  

 -bij vragen/problemen van ouders/speler: -> contact met coördinator  

 -bij te weinig spelers voor een wedstrijd: -> regelen spelers uit ander team (lager 
ingedeeld team)  

 -regelen van materialen: -    kleding   
- waterzak, bidons vullen  

                                             -     ballen oppompen  
- na wedstrijd, de accommodatie controleren en als laatste        

verlaten  
- Invullen van digitaal wedstrijd 

formulier                                                                                         

 - vanaf de D-pupillen: -> spelerspassen meenemen en in bestuurskamer neer leggen 

 - contact onderhouden met trainer: - wie heeft getraind, wie niet, en waarom niet b.v.  
                                                         - in overleg met trainer bepalen van de opstelling  
                                                         - eventueel wisselbeleidbespreken/onderhouden 
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7.7 Organisatie  Beach soccer toernooi  

 
Beschrijving functie 

Voetbal Organisatorische zaken 
Taakveld Beach soccer  commissie 
Functienaam Organisator beach soccer 
Eindverantwoordelijk Algemeen bestuur/jeugdbestuur 

 

Doel van de functie 

Het organiseren van het beach soccer toernooi 

 

Plaats binnen de vereniging 

De organisator van het beach soccer toernooi valt onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuurslid voetbal organisatorische zaken. 

 

Taken 

 Plannen en organiseren van het beach soccer toernooi volgens een vastgesteld draaiboek i.s.m. 
activiteiten commissie 

 Boxindeling beach soccer toernooi.  
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7.8 Organisatie voetbalschool 
 

 
Beschrijving functie 

Voetbal Organisatorische zaken 

Taakveld Voetbaldagen 

Functienaam Organisator voetbalschool 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid algemeen jeugdbestuur 

 
 

Doel van de functie 

Het organiseren van de voetbalschool. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De organisator van de voetbalschool valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
algemeen jeugdbestuur 

 

Taken 

 Plannen en organiseren van techniek trainingen voor de voetbalschool volgens een vastgesteld 
draaiboek. 

 Onderhouden contact met voorzitter en penningmeester wat betreft  organisatie en kosten. 

 Onderhouden van contacten met trainers en begeleiders. 

 Onderhouden van contacten met BVO’s  en sponsor. 
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8. Gebouwen en terreinen 
 

Het bestuurslid Facilitaire Zaken van SC Veenwouden beheert de portefeuille ‘Facilitair’. Deze 
portefeuille bestaat uit de taakvelden velden en kleedkamers, kantine/clubhuis en materialen. 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld Bestuur SC Veenwouden 
Functienaam Bestuurslid facilitaire zaken 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid gebouwen en terreinen  

 

Doel van de functie 

Het bestuurslid facilitaire zaken van SC Veenwouden neemt deel aan het besturen van de 
vereniging, draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van facilitair beleid en voorziet in de 
daarvoor benodigde randvoorwaarden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

Het bestuurslid facilitaire zaken is, na benoeming door de algemene ledenvergadering, lid van het 
bestuur en beheert de portefeuille facilitaire zaken. Het bestuurslid facilitaire zaken legt 
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

 
 

Taken 

Verantwoordelijk voor: 

    Kantine/clubhuis 

    Velden 

    Tribune en andere gebouwen op het terrein van SCV 

    Kleedaccommodatie 

 

 

 

      Specifieke taken  
- Schilderwerk zowel binnen als buiten                                                                       
- Elektriciteit                                                                                                              

             - Timmerwerkzaamheden.                                                      

             - Snoeien van het groen om de velden.                                                               

  - Opruimen  rond de kantine/ velden                            
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8.1  Kantine beheer. 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld Kantine/clubhuis 
Functienaam Beheerder kantine/clubhuis 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid kantine zaken 

 

Doel van de functie 

Exploitatie van de kantine/het clubhuis. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De beheerder van de kantine/clubhuis valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
facilitaire zaken. 

 

Taken 

 Inkopen van consumptiegoederen 

 Mobiliseren van vrijwilligers om op elk moment dat dit nodig is een adequate bezetting te 
waarborgen voor zover dit binnen de exploitatievergunning en bestuursreglement mogelijk 
is. 

 Mobiliseren van vrijwilligers voor het schoonhouden van het clubhuis, bestuurskamer 

 Zorgdragen voor netheid, ordentelijkheid en optimale hygiëne in keuken en kantine/clubhuis 

 Coördineren van klein onderhoud 

 Fungeren als eerste aanspreekpunt in geval van alarm 

 Coördinatie van afvalcontainers 
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8.2 Kantinepersoneel 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld Kantine/clubhuis 
Functienaam Kantinemedewerker 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid kantine beheer 

 

Doel van de functie 

Het mede exploiteren van de kantine onder verantwoordelijkheid van de beheerder. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De kantinemedewerker valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid facilitaire zaken. 
 

 

Taken 

 Het uitvoeren van horecawerkzaamheden. 

 

Leeftijdsbepalingen :  
Bardiensten kunnen alleen uitgevoerd worden door leden die 16 jaar en ouder zijn, ouder(s) 
of verzorger(s). Aanstelling in overleg met kantinebeheer.  
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8.3 Schoonmaakpersoneel kantine 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld Kantine/clubhuis 
Functienaam Schoonmaker kantine 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid  kantine zaken 

 

Doel van de functie 

Schoonmaken van de kantine met bijbehorende ruimten. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De schoonmaker kantine valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid facilitaire zaken. 
 

Taken 

 Het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het 
bestuurslid kantine zaken 
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8.4 Schoonmaakpersoneel kleedboxen  

 
Beschrijving functie 
Facilitair 
Taakveld Velden en kleedkamers 
Functienaam Schoonmaker kleedboxen  
Eindverantwoordelijk   Gebouwen en terreinen 

 

Doel van de functie 

Het schoonhouden van de kleedboxen. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De schoonmaker kleedboxen valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
facilitaire zaken. 

 

Taken 

 Het schoonmaken van de kleedboxen, dusdanig dat de hygiëne is gegarandeerd. 

 Regelmatig legen van de afvalbakken 

 Gangen naar de boxen toe 
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8.5 Consul 

 
Beschrijving functie 

Technische Zaken 
Taakveld Facilitaire Zaken 
Functienaam Consul 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid facilitaire zaken 

 

Doel van de functie 

De consul keurt de velden van SC Veenwouden en informeert betrokkenen. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De consul valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid facilitaire zaken die deze 
taak in de praktijk delegeert aan de wedstrijdsecretaris 

 

Taken 

 Neemt zelfstandig dan wel in overleg met de wedstrijdsecretaris beslissingen over het 
al dan niet afkeuren van speelvelden 

 Informeert de wedstrijdsecretaris bij afkeuringen 

 Fungeert als eerste aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om het bewaken 
van de kwaliteit van de speelvelden. 

 Consul wordt aangesteld door de KNVB.  Club draagt iemand voor. 
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8.6.1 Materialenfunctionaris inkoop en onderhoud 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld Materialen 
Functienaam Materialenfunctionaris inkoop 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid facilitaire zaken 

 
Doel van de functie 

Inkoop van materialen ten behoeve van trainingen, wedstrijden en sponsorkleding. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De materialenfunctionaris valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid facilitaire zaken. 
 

 

Taken 

 Aanschaffen van trainings- en wedstrijdmateriaal: ballen, pionnen, hesjes, doelnetten, EHBO  

 Overige materiaal etc 

 Opstellen van een materialenplan/beleid. 
 Het onderhouden van het trainingsmateriaal, verdeling ballenhok, onderhouden 

ballenhok, reparatie ballen, trainingsmaterialen, doelen, doelnetten etc. 
 Het inkopen van sponsorkleding 

 Onderhouden van het materiaal 

 Sleutelbeheer 
 
 

 

8.6.2 Herstel materialenfunctionaris 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld kleding 
Functienaam Herstel materialenfunctionaris  
Eindverantwoordelijk Bestuurslid facilitaire zaken en materialenfunctionaris inkoop 

 
Doel van de functie 

Herstellen/naaien van materialen ten behoeve van trainingen, wedstrijden en sponsorkleding. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De hertstel materialenfunctionaris valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
facilitaire zaken. 

 

 

Taken 

 

 Het herstellen van kleding/tassen die kapot zijn en nog hersteld kunnen worden. 

 
 

  



 
 

50 
 

8.7.EHBO functie 

 
Beschrijving functie 

Kantine zaken 
Taakveld EHBO 
Functienaam EHBO er 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid kantine zaken 

 
Doel van de functie: 

Zorg dragen van EHBO tijdens wedstrijden, toernooien of evenementen 
 

Plaats binnen de vereniging: 

 

Taken  

 EHBO-koffer vullen en bijhouden i.o.m. matriaal functionaris 

 Geruststellen van het slachtoffer. 

 Het plakken van een pleister. 

 Het aanleggen van een verband. 

 Waarschuwen van professionele hulpdiensten. 

 In schatten in welke situatie je, welke  hulp je moet/kunt verlenen 
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8.8 Kalker velden 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld Velden en kleedkamers 
Functienaam Kalker velden 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid gebouwen en terreineni.s.m. wedstrijdsecretaris 

 

Doel van de functie 

Het kalken van de velden. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De kalker  valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid facilitaire zaken.  
 

Taken 

    Het kalken van de lijnen op de twee velden voor de wedstrijden. 
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8.9 Onderhoudsploeg terrein en gebouwen 

 
Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld beheerscommissie 
Functienaam Onderhoudsploeg terrein en gebouwen 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid gebouwen en terreinen 

 

Doel van de functie 

Het in onderlinge samenwerking regulier onderhouden van het terrein en gebouwen. 
 

Plaats binnen de vereniging 

De onderhoudsploeg terrein en gebouwen valt onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuurslid facilitaire zaken van SC Veenwouden 

 

Taken 

 Zorgdragen voor een goede staat van het terrein rondom de velden en kleedboxen 

 Plaatsen van doelen, onderhouden van doelnetten en hoekvlaggen 

 Het in correcte staat houden van de reclameborden 

 Het vervangen van bestaande en plaatsen van nieuwe reclameborden 

 Het onkruid vrijhouden van de paden rond het hoofdveld 
 Het uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen 

(timmer- en    schilderwerkzaamheden) 

 Zorgdragen voor een goede technische staat van het clubgebouw 

 Zorgdragen voor onderhoud aan het scorebord en lichtpalen 
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8.10 Kleding  

 
  Beschrijving functie 

Facilitair 
Taakveld  Beheerscommissie 
Functienaam  Beheer kleding 
Eindverantwoordelijk  Algemeen bestuur  
 
Doel van de functie:  
Het uitdelen van de wedstrijdkleding en trainingspakken. 
 
Plaats binnen de vereniging 
De kleding commissie valt onder de verantwoordelijkehevan het algemeen bestuurid  
  
Taken  

 Het uitdelen van de wedstrijdkleding van de teams aan de leiders aan het begin van het 
seizoen  

 Het innemen van de wedstrijdkleding van de teams van de leiders aan het einde van het 
seizoen.  

 Het uitdelen van de benodigde kleding aan de leiders, trainers en staf van de vereniging.  

 Het uitdelen van trainingspakken en sweaters aan de rechthebbende leden.  

 Het digitaal bijhouden van de verstrekte goederen.  

 Het aanschaffen van de benodigde  (sponsor) kleding.  
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8.11 Fanshop 

Beschrijving functie 

 
Taakveld penningmeester 
Functienaam   Fanshop medewerker 
Eindverantwoordelijk Bestuurslid penningmeester 

 

Doel van de functie 

Het mede exploiteren van de fanshop  onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. In de 
fanshop kunnen leden van SCVen liefhebbers van de club terecht voor de aanschaf van  club 
merchandising. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De fanshop medewerker valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid penningmeester. 
 

 

Taken  

 Schoon en overzichtelijk houden van de fanshop kast en opslag 

 Maandelijks overleg met collega  

 Zorgdragen voor het tijdig aankopen/aanvullen van artikelen 

 Artikelen prijzen en prijslijsten bijhouden 

 Publiciteit/Reclame maken via website en weeknieuws 

 Aanbiedingen maken 

 Contact houden met de webshopmaster 

 Afhandelen van interne en internetbestellingen 

 Kasopmaak en verantwoordelijkheid afleggen aan penningmeester door jaarlijkse 
overzichten in te dienen 

 Contacten onderhouden met leveranciers 

 Bij diverse activiteiten aanwezig zijn voor verkoop 

 

 

 

 

 


