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1. INLEIDING  
De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt gevormd door de 

vrijwilligers. Daarom is het van groot belang dat voldoende aandacht wordt besteed aan 

deze doelgroep. Door hier actief mee bezig te zijn moet de vicieuze cirkel van het steeds 

terugkerend probleem van werven en behouden van vrijwilligers doorbroken worden.  

Taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van vrijwilligers. Een 

taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt de vereniging beter bestuurbaar. 

Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken. 

Voor vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat op schrift staat welke taakgebieden en welke 

taken bij een functie behoren. Op basis hiervan kan de vereniging gericht werven:  

Een taakomschrijving geeft inzicht in hetgeen iemand moet kunnen en willen om de 

betreffende functie uit te oefenen; en dient als ook als basis voor een 

functioneringsgesprek.  

Dit functieboek is gebaseerd op het document "Taak- en functieomschrijvingen" van de 

KNVB (maart 2010), en aangepast aan de situatie bij Sportclub Silvolde. 

 

2. DAGELIJKS BESTUUR  
Het dagelijks bestuur (DB) geeft leiding aan de gehele vereniging. Zij draagt er zorg voor 

dat de sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit 

in teamverband wordt beoefend en uitgedragen. Het hoofdbestuur laat zich adviseren 

door alle commissies.  

2.1. VOORZITTER  

Taken 
• Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en 

evaluatie van het verenigingsbeleid; 

• Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.  

• Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van 

officiële instanties.  

• De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.  

• Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.  

• Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.  

• Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en 

commissies.  

• Laat zich periodiek informeren door de commissies.  

• Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een 

luisterend oor; 

• Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van 

leden, ouders en externen; 

• Officieel woordvoerder van de vereniging.  

• Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.  

• Aanspreekpunt fusiepartners 

• Bezoeken KNVB vergaderingen.  

• In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie. 

Bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur. In overleg 



met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het 

verenigingsnieuws.  

Competenties 
• teamleider kwaliteiten;  

• delegeren;  

• stimuleren; 

• coördineren;  

• analytisch ingesteld;  

• communicatief vaardig;  

• scheidt hoofdzaken van bijzaken; − 

• houdt het overzicht;  

• resultaatgericht 

Tijdsinvestering: 8 uur per week.  

2.2. SECRETARIS  

Taken 
• Fungeert als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de 

verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.  

• Behandelen van ingekomen stukken.  

• De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren.  

• Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en 

periodieke bestuursvergaderingen.  

• Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het 

bestuur. 

• Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals 

hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk 

reglement.  

• Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.  

• Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en 

andere bepalingen.  

• Eerste aanspreekpunt voor de KNVB en gemeentelijke (en andere overheids) 

instanties, en andere verenigingen. 

• Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van 

Koophandel.  

• Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.  

• Beheert leden- en vrijwilligersadministratie in Sportlink. 

• Verantwoordelijk (al dan niet via een derde) voor de volledige ledenadministratie van 

de vereniging, alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van 

leden.  

Competenties 
• accuraat;  

• communicatief vaardig;  

• is via telefoon en e-mail goed bereikbaar. 

Tijdsinvestering: 8 uur per week 



2.3. PENNINGMEESTER  

Taken 
Verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormt samen met de voorzitter en secretaris het 

dagelijks bestuur. 

• Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.  

• Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de 

vereniging. 

• Beheert bank- en girorekeningen; 

• Int boetes binnen de vereniging;  

• Betaalt boetes aan externe partijen (KNVB)  

• Betaalt de rekeningen;  

• De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.  

• Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten 

van de vereniging.  

• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting 

indienen voor het komende verenigingsjaar.  

• De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste 

informatie verstrekken.  

Competenties 
• beschikt over financieel inzicht;  

• kennis van en ervaring met financieel beheer;  

• accuraat. 

Tijdsinvestering: 5 uur per week. 

2.4. VICE-VOORZITTER  
Vervangt, indien nodig de voorzitter (zie taken voorzitter). Tijdsinvestering: 2 uur per 

week.  

 

3. ALGEMEEN BESTUUR  
Het algemeen bestuur bestaat uit personen die de verschillende geledingen van de 

vereniging vertegenwoordigen.  

3.1. ALGEMEEN LID  
• Vervangt de secretaris bij diens afwezigheid.  

• Coördineert de activiteiten die plaatsvinden binnen de vereniging en is als zodanig 

eindverantwoordelijk. Hij/zij onderhoudt hiervoor de nodige contacten met 

coördinatoren van de diverse commissies.  

• Levert een bijdrage aan de beleidsvorming van het hoofdbestuur.  

• Momenteel kennen we bestuursleden voor Voetbal Technische Zaken (VTZ), 

Commerciële Zaken, en Communicatie 

Tijdsinvestering: 3 uur per week.  

 



3.2. Bestuurslid Voetbal Technische Zaken 

Taken 
Verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid. 

• leidt de technische commissie;  

• vertegenwoordigt de TC binnen het verenigingsbestuur;  

• zit vergaderingen TC voor;  

• coördineert het algeheel sporttechnisch beleid;  

• bewaakt het budget;  

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie;  

• overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur;  

• geeft aan wie wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (scheidsrechtercursus, 

competitieleider, trainerscursussen, jeugdbegeleider, enz.);  

• geeft wensen/problemen vanuit de TC aan richting bestuur en koppelt dit terug aan 

de TC-leden;  

• doet verslag van TC vergaderingen naar bestuur en geeft notulen door aan de 

verenigingssecretaris;  

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC;  

• onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld 

functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken in nauw overleg met de 

voorzitter;  

• stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen. 

Competenties 
• communicatief vaardig;  

• ervaring en deskundigheid betreffende sporttechnische zaken;  

• beleidsmatig en planmatig denken en werken;  

• werken in teamverband;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

3.3. Bestuurslid Commerciële  Zaken 

Taken 
Verantwoordelijk voor het sponsor beleid. 

• leidt de sponsorcommissie;  

• vertegenwoordigt de SP binnen het verenigingsbestuur;  

• verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring, fondsen, subsidies 

en dergelijke;  

• coördineert en evalueert het algemeen sponsorbeleid;  

• bewaakt het budget;  

• legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsors;  

• is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de overeenkomsten met de 

sponsors en ziet toe op de naleving ervan;  

• behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging;  

• behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor;  

• stelt een jaarplan op betreffende de werving van financiële middelen en draagt zorg 

voor de uitvoering;  

• communiceert en promoot (sportbond)cursussen en thema-avonden binnen de 

vereniging;  



• geef wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit 

terug aan de commissieleden;  

• doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 

verenigingssecretaris;  

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie;  

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie. 

Competenties 
• communicatief vaardig;  

• commerciële instelling;  

• representatief;  

• coördineren;  

• delegeren.  

Tijdsinvestering: 4 uur per week.  

3.4. Bestuurslid Communicatie 

Taken 
Verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid. 

• leidt de communicatie- en redactiecommissie;  

• vertegenwoordigt de communicatie- en redactie commissie bij het 

verenigingsbestuur;  

• zit de vergaderingen van de commissie voor;  

•  stelt het in- en extern PR en communicatiebeleid op;  

• coördineert en evalueert het algeheel PR en communicatiebeleid;  

• bewaakt het budget;  

• ontwikkelt een huisstijl en ziet toe op het gebruik ervan;  

• promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten;  

• stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het up-

to-date ;  

• is verantwoordelijk voor cluborganen zoals clubblad, nieuwsbrief, website, informatie 

per mail e.d.;  

• legt en onderhoudt contact met de leden en externe belanghebbenden (plaatselijke 

en regionale media);  

• maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan;  

• behartigt de belangen van externe betrokkenen, bijvoorbeeld de rust van de buren;  

• behartigt verenigingsbelangen bij externen, bijvoorbeeld mogelijke geluidsoverlast bij 

een feest vooraf aangeven bij de buren;  

• stelt een jaarplan op betreffende PR en communicatie en draagt zorg voor de 

uitvoering;  

• communiceert en promoot (sportbond)cursussen en thema-avonden binnen de 

vereniging;  

• geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit 

terug aan de leden;  

• stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij;  

• doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 

verenigingssecretaris;  

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de commissie;  

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie 



Competenties 
• representatief;  

• planmatig en beleidsmatig denken en werken;  

• ervaring en deskundigheid op het gebied van PR, communicatie en moderne 

communicatie media 

• communicatief vaardig;  

• coördineren;  

• delegeren.  

Tijdsinvestering: 4 uur per week.  

 

4. VOETBALONDERSTEUNENDE COMMISSIES  
Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale randvoorwaarden ten 

aanzien van (zowel competitie- als oefen-) wedstrijden, trainingen en toernooien.  

4.1. WEDSTRIJDSECRETARIS  

Taken 
• Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het coördineren van de indeling 

van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB.  

• Publicatie, zowel intern als extern, van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden.  

• Uitvoeren van besluiten van de KNVB en verantwoordelijk voor de correspondentie 

van de competitiewedstrijden.  

• Zorg dragen voor de planning van alle wedstrijden en toernooien en verantwoordelijk 

voor de veldindeling en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein.  

• Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de trainers en leiders.  

• Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan trainers, leiders, scheidsrechters en de 

tegenpartij in overleg en samenwerking met de consul.  

• In samenwerking met de trainers het trainingsschema samenstellen.  

• Controleren en tijdig verzenden van de ingeleverde wedstrijdformulieren en de 

eventueel bij te voegen strafrapporten.  

• Het organiseren van oefenwedstrijden en treedt coördinerend op bij toernooien.  

• Contacten onderhouden met wedstrijdsecretarissen junioren / pupillen en 

damesafdeling.  

• Toezien op de verplichtingen van de vereniging inzake strafzaken.  

Competenties 
• organisatorische vaardigheden;  

• effectief communiceren;  

• goede contactuele eigenschappen;  

• benaderbaar voor vragen van verenigingsleden;  

• coördineren. 

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

4.2. VOETBAL TECHNISCHE COMMISSIE  
Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren 

technische beleid.  



• Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden 

aangeleerd.  

• Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.  

• Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.  

• Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.  

• Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers 

per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke 

belangen is een combinatie van meer categorieën wenselijk).  

• Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen).  

• Maakt in overleg met de desbetreffende leeftijdscoördinatoren de teamindeling voor 

het nieuwe seizoen.  

• Bezoekt KNVB vergaderingen betreffende competitiezaken. Bij voorkeur met 

wedstrijdsecretaris.  

• Verantwoordelijk voor het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.  

• Verantwoordelijk voor medisch / preventiebeleid  

• Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, pupillen en 

junioren.  

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

4.3. SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE  
• Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen 

scheidsrechters zijn aangewezen.  

• Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand, o.a. 

door het stimuleren en aanbieden van opleidingen.  

• Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters.  

Tijdsinvestering: 3 uur per week.  

4.4. TOERNOOICOMMISSIE  
• Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maakt in overleg met de betrokken 

coördinatoren een verdeling per team.  

• De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de eigen 

vereniging worden georganiseerd.  

• Zorgt voor de administratieve afhandeling van de uitnodigingen en zorgt ervoor dat 

de leiders van de elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke toernooien ze staan 

ingeschreven.  

• Zorgt ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van de leiders.  

Tijdsinvestering: 2 uur per week.  

4.5. JEUGDCOMMISSIE  
Gehele jeugdafdeling te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als 

buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. 

• Contacten met en coördinatie jeugdtrainers;  

• Contacten met en coördinatie jeugdleiders;  

• Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;  

• In overleg met de technische commissie de opzet van tijden van trainingen bepalen; 

• Contact met de seniorenafdeling, ivm overgang junioren naar senioren;  

• Contact met de ouders in samenwerking met technische commissie;  

• Organiseert wervingsactiviteiten.  



4.5.1. VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE  

Taken 

• Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige 

jeugdcommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering 

hiervan.  

• Coördineert de diverse commissietaken. Leidt de vergadering en bijeenkomsten van 

de jeugdcommissie.  

• Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur, of door een ander daartoe aangewezen 

jeugdcommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken 

binnen de jeugdafdeling.  

• Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten.  

• Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze 

waar nodig.  

• Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe jeugdspelers.  

• Zorgt voor werving van jeugdtrainers.  

• Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.  

• Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en 

ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een 

bemiddelende rol op zich.  

• Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, 

die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het aflopende seizoen 

gepresenteerd moet worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.  

• Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).  

Competenties 

• communicatief vaardig;  

• ervaring en deskundigheid betreffende jeugdzaken;  

• beleidsmatig en planmatig denken en werken;  

• werken in teamverband;  

• affiniteit met de doelgroep;  

• enthousiast;  

• creatief;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

4.5.2. SECRETARIS JEUGDCOMMISSIE  
• Bepaald mede het beleid van de jeugdcommissie  

• Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de 

jeugdcommissie.  

• Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB en 

houdt hiervan een kopie achter voor de alg. secretaris van het hoofdbestuur.  

• Brengt ingekomen stukken ter kennis van de jeugdcommissie en handelt deze in 

overleg met de jeugdcommissie af.  

• Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de jeugdafdeling en legt de 

daarin opgenomen besluiten vast.  

• Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden 

behandeld c.q. afgedaan.  

• Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken.  



• Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van de 

jeugdcommissie, jeugdtrainers en leiders.  

• Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand jeugd.  

• Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering.  

• Verzorgt het inschrijven van nieuwe jeugdleden, inclusief de intakebijeenkomst.  

• Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter jeugd bij diens afwezigheid.  

Tijdinvestering 3 tot 6 uur per week.  

4.5.3. PENNINGMEESTER JEUGDCOMMISSIE  
• Bepaald mede het beleid van de jeugdcommissie. 

• Is bevoegd tot het uitgeven en ontvangen van gelden ten behoeve van de 

jeugdafdeling onder hoofd verantwoordelijkheid van de penningmeester van de 

vereniging.  

• Houdt aantekeningen van ontvangsten en uitgaven van de jeugdafdeling, in een 

daarvoor bestemd kas- en bankboek.  

• Bewaart alle daarbij behorende kas- en bankstukken.  

• Stelt in samenwerking met de overige leden van het jeugdbestuur, een jaarbegroting 

vast en dient deze in bij de penningmeester van de vereniging.  

• Geeft tijdens de vergaderingen van het jeugdbestuur een financieel verslag.  

• Draagt zorg voor de financiën van de jeugdloterij. Verwerkt op het eind van het 

seizoen alle kas- en bankzaken met de penningmeester van de vereniging.  

• Is financieel verantwoordelijk voor alle te organiseren niet jeugdvoetbal activiteiten 

als Sinterklaasfeest, jeugdloterij en financieel mede verantwoordelijk voor alle te 

organiseren activiteiten als: oliebollentoernooi, schoolvoetbal e.d.  

Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.  

4.5.4. WEDSTRIJDSECRETARIS JEUGDCOMMISSIE  
• Bepaalt mede het beleid van de jeugdcommissie.  

• Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe 

toernooien.  

• Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, 

commissieleden en andere kaderleden binnen de jeugdafdeling.  

• Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijdprogramma´s en uitslagen (evt. via 

website).  

• Onderhoudt de nodige contacten met: 

o Elftalleiders & trainers  

o Ouders van jeugdleden 

o Leden evenementencommissie 

o Plaatselijke en regionale commissies t.b.v. jeugdvoetbal  

o Districtskantoor KNVB  

o Andere verenigingen (wedstrijdsecretarissen)  

o Is beschikbaar als gastheer / vrouw en is op wedstrijddagen aanwezig om 

tegenstander en scheidsrechters te ontvangen, indien de leider niet 

beschikbaar is.  

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

4.5.5. VERTEGENWOORDIGER JEUGD-ACTIVITEITENCOMMISSIE  
• Vertegenwoordiger van de jeugd-activiteitencommissie.  

• Neemt deel aan periodiek overleg en licht de jeugdactiviteiten commissie in.  



Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per maand. Bij hoge uitzondering meer.  

4.5.6. VERTEGENWOORDIGER TECHNISCHE COMMISSIE  
• Vertegenwoordiger van technische commissie.  

• Neemt deel aan periodiek overleg en licht de technische commissie in.  

Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per maand.  

 

4.6. SENIORENCOMMISSIE  
Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel 

binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:  

o Contacten met en coördinatie seniorentrainers;  

o Contacten met en coördinatie seniorenleiders;  

o Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;  

o De opzet van tijden van trainingen in samenspraak met de wedstrijdsecretaris;  

o Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding;  

o Contact met de jeugdafdeling;  

o Contact met spelers.  

4.6.1. VOORZITTER SENIORENCOMMISSIE  

Taken 

• Bepaald het beleid van de seniorencommissie, in samenspraak met de overige 

seniorencommissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering 

daarvan.  

• Coördineert de diverse commissietaken.  

• Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de seniorencommissie.  

• Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander 

daartoe aangewezen seniorencommissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht 

omtrent de gang van zaken binnen de seniorenafdeling.  

• Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten. Heeft 

een coördinerende taak bij werving seniorencommissieleden en stimuleert deze waar 

nodig.  

• Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers. Zorgt voor 

werving van seniorentrainers.  

• Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.  

• Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en 

ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.  

• Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.  

• Stelt samen met de penningmeester van de jeugdcommissie een jaarbegroting op, 

die uiterlijk in de laatste bestuursvergadering van het seizoen gepresenteerd moet 

worden aan de penningmeester van het dagelijks bestuur.  

• Bewaakt deze begroting en stuurt zo nodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting). 

Competenties 

• communicatief vaardig;  

• ervaring en deskundigheid betreffende jeugdzaken;  

• beleidsmatig en planmatig denken en werken;  

• werken in teamverband;  

• affiniteit met de doelgroep;  

• enthousiast;  



• creatief;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

4.6.2. WEDSTRIJDSECRETARIS SENIORENCOMMISSIE  
• Bepaalt mede het beleid van de seniorencommissie en de uitvoering daarvan.  

• Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe 

toernooien.  

• Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, 

commissieleden en andere kaderleden binnen de seniorenafdeling.  

• Draagt zorgt voor publicatie van wedstrijdprogramma´s en uitslagen (evt. via website 

/ clubblad).  

• Onderhoudt de nodige contacten met:  

o Elftalleiders & trainers;  

o Spelers;  

o Leden evenementencommissie;  

o Plaatselijke en regionale commissies t.b.v. jeugdvoetbal;  

o Bondsbureau KNVB ;  

o Andere verenigingen (wedstrijdsecretarissen);  

• Is beschikbaar als gastheer / vrouw en is op wedstrijddagen aanwezig om 

tegenstander en scheidsrechters te ontvangen, indien de leider niet beschikbaar is.  

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

4.6.3. VERTEGENWOORDIGER TECHNISCHE COMMISSIE  

• Vertegenwoordiger van de technische commissie.  

• Neemt deel aan periodiek overleg en licht de technische commissie in.  

Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per maand.  

4.6.4. SPELERSRAAD  
• Vertegenwoordiger uit elk seniorenelftal.  

• Neemt deel aan periodiek overleg en licht het betreffende elftal in.  

Tijdsinvestering: 3 uur tot 6 uur per maand.  

 

5. Vrijwilligers Aansturing 

5.1. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR  
De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor werving, begeleiding, behoud en 

beloning van vrijwilligers binnen de vereniging. 

Taken 
• Opstellen van vrijwilligersbeleid, samen met het bestuur 

• Inventariseren vraag en aanbod van / naar vrijwilligers 

• Beheren / opstellen taakomschrijvingen 

• Plannen, uitvoeren en evalueren wervingsacties 

• Zorgen voor kennismaking en inwerkplan van nieuwe vrijwilligers 

• Brengt het vrijwilligerspotentieel van de vereniging in kaart;  



• Maakt een ‘vrijwilligersplanning’ waarin de (toekomstige) vrijwilligersbehoefte van 

de vereniging staat beschreven en maatregelen worden voorgesteld om ervoor te 

zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien;  

• Behartigt de belangen van de vrijwilligers: waardering, onkostenvergoeding, 

verzekering en dergelijke;  

• is verantwoordelijk voor “het lief en leed” binnen de vereniging, bijvoorbeeld een 

bloemetje bij ziekte, een verjaardagskaartje, etc.;  

• Zorgen voor aanspreekpunt vrijwilligers 

• Zorgdragen voor bedanken / waarderen van vrijwilligers 

• Inventariseren van opleidingsbehoeften binnen de vereniging 

• Organiseren van training en scholing van vrijwilligers 

• Informeren van de leden over het vrijwilligerswerk in de vereniging 

• Zorgdragen voor uitvoering van risico-inventarisatie en evaluatie 

• Adviseren van bestuur m.b.t. vrijwilligersbeleid 

Competenties 
• sterk in motiveren;  

• effectief communiceren;  

• goede contactuele eigenschappen;  

• planmatig denken en werken;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

5.2 VRIJWILLIGERSCOMMISSIE  

• Werving en plaatsing  

o In kaart brengen van het aanbod van vrijwilligers;  

o In kaart brengen van de vraag naar vrijwilligers;  

o Maken van taakomschrijvingen;  

o Plannen, uitvoeren en evalueren van wervingsacties;  

o Opstellen van advertenties voor beschikbare vacatures;  

o Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;  

o Zorg dragen voor een kennismakings- en inwerkplan;  

o Voeren van een gesprek met vrijwilligers die stoppen.  

• Ondersteuning en begeleiding  

o Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers; 

o  Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;  

o Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;  

o Stimuleren van doorstroom naar andere functies;  

o Zorgen voor noodzakelijke materialen;  

o Zorg dragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers;  

o Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;  

o Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.  

• Deskundigheidsbevordering 

o Inventariseren van de opleidingswensen en –behoeften;  

o Op de hoogte blijven van het aanbod van cursussen e.d.;  

o Contact onderhouden met cursusaanbieders; 

o Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging;  

o Informeren over/stimuleren tot deelname aan scholingen;  

o Verspreiden van informatie (werk- en infobladen e.d.);  



o Organiseren van consultatie door collega’s.  

• Communicatie  

o Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;  

o Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;  

o Opstellen van persberichten e.d.;  

o Onderhouden van externe contacten (gemeente, bond, etc.).  

• Afspraken, regels en wetgeving: 

o Opstelling van een vrijwilligersovereenkomst;  

o Uitvoeren van risico-inventarisatie en –evaluatie (Arbocheck);  

o Zorg dragen voor verzekeringen voor vrijwilligers;  

o Zorg dragen voor een regeling voor onkostenvergoedingen;  

o Vrijwilligers informeren over vergoedingen, verzekeringen e.d.  

• Beleid  

o Adviseren van bestuur/commissies over vrijwilligersbeleid;  

o Behartigen van belangen van de vrijwilligers;  

o Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;  

o Opstellen van een vrijwilligersplan; 

o Bespreken van het plan met de betrokkenen;  

o Opstellen van een actieplan;  

o Coördineren van de uitvoering van het plan; 

o Evalueren van de resultaten. 

Tijdsinvestering: 6 uur per week. 

 

6. ALGEMEEN ONDERSTEUNENDE COMMISSIES  

6.1. ACTIVITEITENCOMMISSIE (Voorzitter) 
Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel 

de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een 

goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven. 

Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, bijv.:  

• Kerstverloting; 

• Oliebollenactie;  

• Jaarmarkt  

• Verloting bij thuiswedstrijden;  

• Interne activiteiten (kaart en bingo avonden, pub quiz);  

• Medewerker avond;  

• Crossloop;  

• Seizoen afsluiting;  

• Koningsdagfestiviteiten;  

Taken 
• geeft leiding aan de Activiteitencommissie;  

• vertegenwoordigt de Activiteitencommissie bij het verenigingsbestuur;  

• maakt een jaarplanning;  

• bewaakt het budget;  

• zit vergaderingen Activiteitencommissie voor;  

• geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt dit 

terug aan de commissieleden;  



• zorgt voor diverse activiteiten ten behoeve van alle groepen binnen de vereniging;  

• organiseert en evalueert de activiteiten;  

• doet verslag van activiteiten;  

• organiseert clinics;  

• doet verslag van vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 

verenigingssecretaris;  

• zorgt voor goede communicatie met het bestuur en met overige commissies, 

bijvoorbeeld met de clubhuiscommissie;  

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie;  

• reserveert tijdig sporthallen voor die groepen, die in de wintermaanden in de zaal 

trainen en deelt dit mede aan het hoofdbestuur.  

• geeft schema´s vroegtijdig door aan de diverse belanghebbenden. 

Competenties 
• creatief;  

• enthousiast;  

• werken in teamverband;  

• planmatig werken;  

• kan zich verplaatsen in specifieke doelgroepen;  

• organisatorische vaardigheden;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 3 uur per week.  

6.1.1 Aanspreekpunt ‘pupil van de week’ 

Taken 

• Pupil vd week selecteren in overleg met jeugd coördinatoren 

• Contact met ouders opnemen, i.v.m. tekst en foto voor club website en Oude-IJsselstreek Vizier  

• Ervoor zorgen dat ze een zwart-wit tenue hebben 

• ‘s Zondags ontvangst ouders/familie en pupil bij thuiswedstrijd 1e elftal; na de wedstrijd friet & 

versnapering voor de pupil.  

• Bieden we ook ‘verzorgde’ uitwedstrijd aan voor speler en een ouder met de spelersbus? 

Competenties 

• enthousiast;  

• organisatorische vaardigheden;  

• coördineren.  

Tijdsinvestering: 2 uur per 2 weken.  

 

6.2. ACCOMMODATIECOMMISSIE  
Het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de 

velden en de accommodatie.  

6.2.1. Accommodatiebeheerder 

Taken 

• Beheer en onderhoud van het sportcomplex in samenwerking met gemeentewerken 

en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud van de accommodatie.  



• Opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de 

accommodatie.  

• Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden.  

• Draagt zorg voor de schoonmaak van de kleedkamers. 

• De AV voorzitter is de eerst verantwoordelijke voor het accommodatiebeleid binnen 

de vereniging;  

• vertegenwoordigt de AC binnen het verenigingsbestuur;  

• verantwoordelijk voor de veiligheidseisen van velden en gebouwen op het sportpark;  

• verantwoordelijk voor de aansturing van de terreindienst;  

• coördineert en evalueert het accommodatiebeleid;  

• bewaakt het budget;  

• draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot 

accommodatie zaken;  

• onderhoudt het contact met de gemeente/onderhoudsfirma over accommodatie 

zaken;  

• zit vergaderingen AC voor;  

• stelt een jaarplan op voor het onderhoud en draagt zorg voor de uitvoering;  

• communiceert en promoot (KNVB) cursussen en thema-avonden binnen de vereniging 

op accommodatie gebied;  

• geeft wensen/problemen vanuit de AC aan richting het bestuur en koppelt dit terug 

aan de AC leden;  

• doet verslag van AC vergaderingen naar het bestuur en geeft de notulen door aan de 

verenigingssecretaris;  

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de AC;  

• coördineert de taakverdeling binnen de commissie.  

Competenties 

• ervaring en deskundigheid op het gebied van accommodatiebeheer;  

• planmatig werken;  

• werken in teamverband;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 10 uur per week.  

6.2.2 Accommodatie Medewerker 

Taken 

• onderhoud terrein / buitenruimte sportpark  

• onderhoud en schoonhouden velden en groenstroken.  

• schoonmaak en onderhoud kleedkamers en overige ruimten, incl. sanitair en 

installaties  

• schilderwerk en overige herstelwerkzaamheden buiten en binnen. 

• onderhoud (sport) materiaal  

• veilig en verantwoordelijk omgaan met gereedschappen en materialen 

Competenties 

• werken in teamverband;  

• technisch inzicht is een pré 

Tijdsinvestering: 4-8 uur per week.  

6.2.3. Consul  



• Het keuren van de velden bij slecht weer (regen, sneeuw, vorst e.d.).  

• Verantwoordelijk voor het afgelasten van wedstrijden.  

• Bepaald op welke velden wel of niet gespeeld of getraind mag worden.  

• Communicatie met KNVB. 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 20 tot 24 uur per jaar.  

6.2.4 Entréé / Kaartjes Verkoper 

Taken 

• Het verwelkomen van bezoekers en verkopen van entréé kaartjes bij thuiswedstrijden 

van het 1e elftal. Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per maand. 

Competenties 

• communicatief 

• representatief 

• enthousiast 

• kunnen omgaan met kassa en inhoud 

• kunnen hoofdrekenen is een pré 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1 tot 2 uur per maand. 

6.2.5 Steward 

Taken 

• regelen van parkeren 

• controle glaswerk langs de lijn 

• handhaving orde en rookverbod.  

• aanspreekpunt en een gezellig praatje. 

Competenties 

• werken in teamverband;  

• organisatorisch vermogen 

• communicatief 

Tijdsinvestering: 2 uur per grote wedstrijd of evenement (enkele malen per jaar).  

6.2.6 Gastheer/vrouw 

Taken 

• Ontvangt de leider van de tegenstander en het arbitrale trio.  

• Bezet de wedstrijdtafel tijdens thuiswedstrijden van het 1e elftal op de zondag.  

• Is aanspreekpunt namens de vereniging voor vragen van tegenstanders.  

Competenties 

• representatief;  

• organisatorisch en coördinerend vermogen 

• communicatief 

Tijdsinvestering: 1 dagdeel van 3 uur per maand  

6.2.7 Kledingbeheer 
Nader in te vullen 

 



6.3. CLUBHUISCOMMISSIE  
Het clubhuis van de vereniging beheren en exploiteren en het scholen van bar- en 

keuken vrijwilligers.  

6.3.1. Clubhuis Beheerder 

Taken 

• coördineert en vertegenwoordigt de clubhuis vrijwilligers;  

• coördineert en evalueert het algeheel clubhuisbeleid;  

• bewaakt het budget;  

• draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving voor het clubhuis;  

• verantwoordelijk voor de bemensing van het clubhuis;  

• verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid;  

•  verantwoordelijk voor het prijsbeleid;  

• verantwoordelijk voor het onderhoud en ziet toe op de uitvoering van het onderhoudsplan voor 

het clubhuis;  

• stelt een jaarplan op en draagt zorg voor de uitvoering van de clubhuisactiviteiten;  

• communiceert en promoot (sportbond)cursussen en thema-avonden binnen de vereniging;  

• geef wensen/problemen vanuit het clubhuis aan richting het bestuur en koppelt dit terug aan de 

clubhuis vrijwilligers;  

• doet verslag van vergaderingen van clubhuisvrijwilligers naar het bestuur en geeft de notulen 

door aan de verenigingssecretaris;  

• coördineert de taakverdeling van de clubhuisvrijwilligers;  

• zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de clubhuis vrijwilligers. 

• Vaststellen van het assortiment, dat past bij het ledenbestand van de vereniging, 

alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.  

• Bijdragen aan een goed verloop van diverse activiteiten die in het clubhuis 

plaatsvinden.  

• Er op toezien dat de hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen 

en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie 

van het clubhuis.  

Competenties 

• planmatig kunnen werken;  

• ervaring en deskundigheid betreffende clubhuisorganisatie; 

• communicatief vaardig;  

• werken in teamverband;  

• coördineren;  

• delegeren. 

Tijdsinvestering: 10 uur per week.  

6.3.2 Clubhuis Medewerker Bar 
De ‘Medewerker Bar’ zorgt voor de verkoop van de diverse producten die te koop worden 

aangeboden. Ook het tappen van bier hoort tot de werkzaamheden en hij/zij is tevens 

betrokken bij de voorraadsamenstelling door tijdens de dienst deze voorraad bij te 

houden en aan te vullen. Maakt onderdeel uit van een team goed aangestuurde en 

gedreven vrijwilligers, waarbij een leuke en ontspannende sfeer voor leden, gasten en 

vrijwilligers het allerbelangrijkst is.  



Taken 

• Het gezicht van de vereniging voor bezoekers het sportpark en clubhuis.  

• Bestellingen opnemen van de klant en afrekenen 

• Aanvullen van de producten ten behoeve van de verkoop (snoep, flesjes frisdrank, 

bier, etc.) 

• Er verzorgd uit zien en het dragen van de aangeboden werkkleding 

• Zorgen dat kantine er netjes uitziet door regelmatig schoonmaken van bar, tafels en 

aanschuiven van de stoelen plus na afloop schoonmaken van bar en tafels en 

eventueel tussentijds vegen indien er veel rommel op de vloer ligt 

• Tijdens de dienst zorgen voor een schone, hygiënische en veilige werkplek 

• Afsluiten van de bar/kantine samen met (assistent) kantinebeheerder 

Competenties 

• Klantvriendelijkheid 

• Enthousiast 

• Flexibel 

• Kunnen omgaan met kassa en inhoud 

• Kunnen hoofdrekenen is een pré 

Tijdsinvestering: 3-5 uur per week 

6.3.3 Clubhuis Medewerker Keuken 
De ‘Medewerker Keuken’ zorgt voor de bereiding en verkoop van de diverse producten 

die te koop worden aangeboden. Hij/zij is tevens betrokken bij de voorraadsamenstelling 

en is verantwoordelijk om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden deze voorraad bij 

te houden en aan te vullen. Maakt onderdeel uit van een team goed aangestuurde en 

gedreven vrijwilligers, waarbij een leuke en ontspannende sfeer voor leden, gasten en 

vrijwilligers het allerbelangrijkst is.  

Taken 

• Zetten van koffie (voor de verkoop aan de bar) en thee (voor de teams in de rust) 

• Bestellingen opnemen van de klant en afrekenen 

• Aanvullen van de producten (snacks, broodjes, etc.) 

• Het op de juiste wijze behandelen van etenswaren 

• Er verzorgd uit zien en het dragen van de aangeboden werkkleding 

• Tijdens de dienst zorgen voor een schone, hygiënische en veilige werkplek en 

schoonmaken van de werkplek na einde van de dienst 

• Afsluiten van de keuken  

Competenties 

• Klantvriendelijkheid 

• Enthousiast 

• Flexibel 

• Kunnen omgaan met kassa en inhoud 

• Kunnen hoofdrekenen is een pré 

Tijdsinvestering: 3-5 uur per week 

 

6.4 LEDENADMINISTRATIE  

Taken 

Bewaakt de ledenadministratie van de vereniging.  

• voert de ledenadministratie en houdt deze up-to-date;  



• verwerkt de inschrijvingen van nieuwe leden;  

• licht nieuwe leden voor (mondeling en schriftelijk), bijvoorbeeld door het uitreiken 

van een informatiepakket.  

• wint informatie in over wensen en behoeftes van het nieuwe lid én geeft informatie 

over de wensen en verplichtingen van de vereniging;  

• levert op verzoek ledenlijsten aan;  

• meldt alle (nieuwe) leden aan bij de sportbond, geeft mutaties door en meldt 

opzeggers af;  

• onderzoekt redenen van leden om af te haken;  

• houdt na ongeveer een maand een telefonisch exit onderzoek onder leden die 

bedankt hebben;  

• onderhoudt contact met oud-leden van de vereniging. 

• maakt de indelingsbrieven met betrekking tot de indeling van de teams/elftallen voor 

het nieuwe seizoen.  

• deelt commissies in.  

Competenties 

• accuraat;  

• kennis van automatische gegevensverwerking;  

• communicatief vaardig. 

Tijdsinvestering: 4 uur per week. 

6.5 KASCOMMISSIE 
Het financieel jaarverslag van de vereniging controleren om de leden zekerheid te bieden 

dat het door het bestuur opgestelde financieel verslag een correcte weergave is van de 

werkelijkheid. 

Taken 

• stelt vast dat de informatie in het financieel verslag correct en toereikend is:  

o controle van de balans, staat van baten en lasten en een toelichting.  

o vaststellen dat relevante wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd.  

• doet verslag van de bevindingen aan de algemene ledenvergadering, inclusief het 

signaleren van risico’s op het gebied van de administratie en eventuele andere 

gebieden en het advies daarover aan het bestuur.  

• geeft verslagen door aan de penningmeester en secretaris. 

Competenties 

• beschikt over financieel inzicht;  

• kennis van en ervaring met financieel beheer;  

• accuraat. 

Tijdsinvestering: 2 uur per maand 

6.6. SPONSORCOMMISSIE  
Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in 

geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.  

• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.  

• Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met 

middelen als:  

o Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);  

o Reclameborden;  

o Vlaggen 



o Digitale banners voor website, app en club TV 

o Wedstrijdballen;  

o Advertenties.  

• Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.  

• Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.  

• Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het 

organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit 

organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.  

• Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.  

• Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.  

Tijdsinvestering: 2 uur per week.  

6.7. CLUB WEBSITE en APP COMMISSIE  
Zorg dragen voor een – zowel inhoudelijk als uiterlijk – kwalitatief goede website en app. 

• Stimuleren van de leden tot het aanleveren van kopij.  

• Samenstelling van de inhoud.  

• De technische verwerking en realisering.  

• Het geven en beheren van toestemmingen aan andere leden om b.v. elftalfoto’s te 

plaatsen op de site.  

• Het onderhouden van de registratie van de domeinnaam.  

• Zorg voor de te gebruiken apparatuur en infrastructuur. 

• In voldoende mate beschikbaar hebben van materialen.  

• Bezorging en verspreiding.  

• Evt. assisteren met drukwerkzaamheden van de vereniging.  

• Draagt zorg voor het updaten en verbeteren van de website en app.  

Tijdsinvestering: 2-4 uur per week.  

 

6.8. OVERIGE COMMISSIES / AD HOC COMMISSIES  

6.8.1. JUBILEUMCOMMISSIE  
Het organiseren van een verenigingsjubileum.  

• De jubileumcommissie is een ad hoc commissie die telkenmale gekozen en benoemd 

wordt door het bestuur.  

• Zij neemt de organisatie van het komende jubileum voor haar rekening. Zij 

organiseert diverse acties om tot financiering van het dan komende jubileum te 

komen.  

• Zij stelt het programma samen voor het te vieren jubileum en draagt zorgt voor de 

uitvoering daarvan.  

• Een lid van de commissie legt verantwoording af aan het bestuur.  

Tijdsinvestering: 3 uur per maand.  

6.8.2. SCOUTINGCOMMISSIE  
Een duidelijk beeld creëren van de kwaliteiten van de eigen spelers, waardoor het indelen 

van de teams niet meer een momentopname is (selectiewedstrijd).  

• Het bekijken van spelers uit elftallen van de eigen vereniging, aan de hand van 

voortgangsformulieren.  

• Het indelen van teams voor het nieuwe seizoen in samenwerking met de technische 

commissie. 



• (Indien van toepassing) zorgdragen voor de samenstelling van een spelers-volg-

systeem.  

Tijdsinvestering: 6 uur per week.  

6.8.3. ZOMERKAMPCOMMISSIE  
Verantwoordelijk voor de organisatie van zomerkampen voor pupillen junioren. 

Tijdsinvestering: 6 uur per maand.  

 

7. SPORTBEGELEIDERS / TECHNISCH KADER  
De sportbegeleiders hebben als doel om elk actief lid in de gelegenheid te stellen zich op 

zijn of haar eigen niveau te verbeteren. Hij/zij is in staat om een plezierige leeromgeving 

te creëren en heeft daarbij oog voor het individu.  

7.1. TRAINER  
• Geeft trainingen conform het technische jeugdplan:  

o F-pupillen = ontwikkeling bij het hebben van de bal en het achter de bal 

aanhollen. Geen uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, laten zien en laten 

voelen staat centraal bij het trainen van deze leeftijdsgroep;  

o E-pupillen = vaardigheden oefenen en oplossingen te ontdekken in 

spelsituaties. E-pupil meer doelgericht en al meer in staat tot samenwerking 

dan de F-pupil. Spelenderwijs leren voetballen.  

o D-pupillen = leren hoe zij in de “grote” wedstrijd hun voetbalvaardigheid 

kunnen gebruiken om de wedstrijd te winnen. Door middel van 

vereenvoudigde voetbalvormen deze ervaringen kunnen opdoen en oefenen.  

o Junioren = er voor zorgen dat de jongeren enthousiast worden en blijven voor 

voetbal, door onder andere het geven van aantrekkelijke trainingen.  

• De trainer heeft een voetbaltechnische en opvoedkundige taak.  

• De leeftijdscategorieën A t/m F trainen 2 keer per week. Recreatieteams kunnen 

kiezen om 1 keer per week te trainen.  

• De jeugdtrainer selecteert in overleg met de technisch coördinator de spelers.  

• Stelt in samenspraak met de wedstrijdsecretaris het trainingsschema samen.  

• Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.  

• Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden.  

• Neemt deel aan het trainersoverleg.  

• Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden 

opleidingen.  

• Dit in overleg met de technische commissie. Legt verantwoording af aan de technisch 

coördinator.  

• Is verantwoordelijk voor de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen.  

Tijdsinvestering: 10 uur per week.  

7.2. LEIDER / TEAMMANAGER  
• Contactpersoon voor de jeugdspelers van zijn elftal betreffende niet voetbal 

technische aangelegenheden.  

• Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden 

welke betrekking hebben op zijn team.  

• Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken).  

• Planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding.  



• Planning maken voor de corvee werkzaamheden.  

• Het schoonmaken en/of verzorgd achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- als 

thuiswedstrijden.  

• Verzorging en opruimen van de materialen bij training.  

• Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander.  

• Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de scheidsrechter en zorgen dat de 

wedstrijdbal en vlaggetjes aan de scheidsrechter worden overhandigd. H 

• et correct invullen van de wedstrijdformulieren.  

• Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als assistent-scheidsrechter 

/ scheidsrechter te kunnen fungeren.  

• Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte van eigen 

begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en 

gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en 

eventueel maatregelen nemen.  

• In overleg met de jeugdtrainer er op toezien dat de corvee werkzaamheden goed 

worden uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. 

Periodiek formeel overleg met:  

o (Jeugd)bestuur;  

o Trainer;  

o Leeftijdscoördinator;  

o Andere jeugdleiders.  

Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed 

communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat 

er onder de spelers leeft.  

Tijdsinvestering: 5 uur per week. 

7.3. SCHEIDSRECHTER  
• Past de spelregels toe.  

• Geeft leiding aan de wedstrijd.  

• Ziet erop toe dat de te gebruiken bal voldoet aan de gestelde eisen.  

• Ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de gestelde eisen.  

• Treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van belang 

zijn.  

• Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd naar zijn oordeel voor ieder soort 

overtreding van de regels.  

• Onderbreekt, staakt of beëindigt de wedstrijd vanwege enige vorm van overlast van 

buitenaf.  

• Onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en 

ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde 

speler mag eerst in het speelveld terugkeren, nadat het spel is hervat.  

• Laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler, naar zijn oordeel, 

slechts licht geblesseerd is.  

• Ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler 

mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die 

ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt.  

• Laat het spel doorgaan wanneer de partij waartegen een overtreding werd begaan 

hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het 

verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft.  



• Bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één 

overtreding begaat.  

• Neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een 

overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een 

veldverwijdering. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet dit wel doen 

wanneer de bal vervolgens uit het spel is.  

• Treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en 

kan, naar zijn oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen. 

• Handelt op advies van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die 

hij zelf niet heeft waargenomen.  

• Ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen. Z 

• iet erop toe dat alle spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas en controleert 

zo nodig of de foto’s op de passen overeenkomen met de betreffende spelers. 

• Hervat de wedstrijd nadat deze is onderbroken.  

• Voorziet de bond van een wedstrijdrapport waarin opgenomen informatie over elke 

genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en ieder ander 

voorval dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd.  

• Draagt zorg voor een verdere correcte invulling van het wedstrijdformulier.  

Tijdsinvestering: maximaal 3 uur per week. 

 

8. Sportverzorging 

8.1 Sportfysiotherapeut  
De verzorging is voor alle spelers van Sportclub Silvolde toegankelijk voor advies en 

begeleiding. Deze verzorging is géén vervanging van de normale medische en 

paramedische disciplines. Deze verzorging is voor spelers van de selectie wekelijks 

beschikbaar, bij voorkeur tijdens de trainingsavond, en voor andere (jeugd-)spelers van 

de club op verzoek.  

Taken  
• Blessurediagnostiek.  

• Blessurebehandeling, primair en planning voor vervolgbehandeling.  

• Advies en preventie.  

• Trainingsadvies.  

• Taping en bandagering.  

• Coördinatie van blessurebehandeling.  

• Coördinatie van hersteltraining in overleg met trainer/coach.  

• Herstelbegeleiding met als doel terugkeer in de spelersgroep.  

• Individuele sport-fysiotherapeutische behandeling (in de fysiotherapiepraktijk), 

conform verzekeringsvoorwaarden.  

• Inkoop en beheer sportverzorgingsmaterialen. 

Competenties 

• Benodigde diploma’s 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 5 uur per week. 



8.2 Sportverzorger  

Taken  
• Ondersteuning en voortzetting blessurebehandeling volgens planning 

sportfysiotherapeut.  

• Hersteltraining in samenwerking met trainer/coach en sportfysiotherapeut.  

• Taping en bandagering.  

• Verzorging voor de wedstrijd.  

• Verzorging tijdens de wedstrijd / eerste hulp bij verwonding of blessure.  

• Rapportage van blessure behandeling.  

Competenties 

• EHBO 

• AED 

• Verdere benodigde diploma’s 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week. 

 

9. Organisatiestructuur 
 

 

 

10. Tenslotte 
Dit functieboek is bedoeld een levend document te zijn. Aanvullingen en / of wijzigingen 

graag doorgeven aan de opsteller / beheerder (Secretaris Sportclub Silvolde, 

sportclubsilvolde@gmail.com) van dit functieboek. 
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