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TAKEN BESTUURSLID COMMERCIELE ZAKEN RKSV SCHIJNDEL/DE WIT 
 
Beleidsmatig 
 
Draagt bij aan de ontwikkeling, bewaking en uitvoering van het algehele beleid in lijn met de 
missie en visie van de vereniging.  
Ontwikkelt en bewaakt en geeft uitvoering aan het beleid binnen Commerciële zaken in lijn 
met de missie en visie 
 
Operationeel beleidsmatig 
 
Hij is verantwoordelijk voor het jaarlijks op te stellen sponsorplan.  
Is verantwoordelijk voor en bewaakt het budget Commerciële Zaken, zoals vastgesteld in de 
meerjaren begroting van de vereniging.  
Hij is als bestuurslid eind- en budgetverantwoordelijk voor de totale gang van zaken binnen 
de afdelingen: 

• Sponsorzaken (exclusief hoofdsponsorschap) 
• Businessclub 
• Sponsorcommissie 
• Activiteiten en evenementen 
• Kantine activiteiten ter verbetering van de kantine exploitatie (behoudens 

aansturing kantine, kantine inkopen en kantine personeel en al het overige 
wat valt onder algemene zaken) 

• Sponsorbeleid en marketing 

• Relatiebeheer sponsoren en het contractbeheer 
• Alle inkomsten die uit de PR-middelen van de vereniging (clubblad, internet, 

videocircuit etc. ) te genereren zijn. 
Hij stelt jaarlijks een concept begroting op ten aanzien van de verwachte inkomsten uit 
sponsoring en dient dit tijdig bij de penningmeester in.  
 
Uitvoerend 
Lid hoofdbestuur (maandelijks vergadering).  
Uitvoering geven aan acties die voortkomen uit de vergadering.   
Hij organiseert en zit het overleg van de sponsorcommissie voor.  
Hij delegeert uitvoerende taken aan de commissieleden en ziet toe op de daadwerkelijke 
uitvoering daarvan. 
Hij coördineert, bereidt voor en geeft leiding en uitvoering aan het sponsoring beleid, zoals 
dat door het bestuur is vastgesteld. 
Hij coördineert, bereidt voor en geeft leiding en uitvoering aan het marketingbeleid, zoals dat 
door het bestuur is vastgesteld. 
Hij is verantwoordelijk voor het beheer en voeren van een actueel bestand van 
reclameborden, club van 50, businessclub, ster- sub – en hoofdsponsors alsmede overige 
sponsoren. Hij draagt zorg voor het tijdig aanleveren van actuele en juiste gegevens, 
benodigd voor het tijdig verzorgen van de facturen en periodieke rapportage betreffende de 
stand van zaken aangaande de inningen. 
Als bestuurslid ziet hij erop toe dat gedelegeerde taken / besluiten / beleid worden 
uitgevoerd. 
 
Periodiek 
Bijdrage jaarverslag Commerciële Zaken 
Hij initieert nieuwe sponsormogelijkheden c.q. activiteiten. 



Functieomschrijving hoofdbestuurslid Commerciële Zaken versie 2019 

Hij is verantwoordelijk voor de werving en voor het behoud van sponsoren en het 
onderhouden van periodieke contacten met deze. 
Voorts is hij zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de onderhandelingen met m.n. 
(kandidaat-) sponsoren: advertentie- bord-, internet- co-, sub- en stersponsor. 
Hij is verantwoordelijk voor het tijdig en correct verstrekken van de opdrachten voor de 
vervaardiging van de sponsormaterialen middels uitbesteding. 
Hij is voor commerciële aangelegenheden contactpersoon voor de supportersvereniging. 
Hij is hiërarchisch verantwoordelijk voor de maandelijkse financiële rapportage en zijn 
aandachtsgebieden. 
Volgens een vastgesteld schema is hij namens het bestuur gastheer van het bestuur van de 
tegenstander van het eerste elftal en vertegenwoordigt volgens schema de vereniging bij 
uitwedstrijden. 
 
Verantwoording 
Aan hoofdbestuur 
Aan Algemene Ledenvergadering (ALV)  
 
  


