
Commissie Jeugdcommissie
Leden SiebeJan Kuperus; Gerard Kootstra; Sharon Bos; Gerda van Linde;Tjibbe vd Veen; Willem Brink; Douwe Jan v/d Werff
Doel commissie Uitvoeren van het Jeugdbeleidsplan/ alle jeugdzaken
Vergader frequentie Maandelijks tussen September en Juli
Onderwerpen Bijzonderheden per tean; teamindeling; zorg voor trainers en leiders; weekendcoördinatie jeugd;

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Augustus
September Ouderavonden/ regelementen doorsturen leiders en trainers

gesprekken inzet jeugd bij senioren
lijst speler van de week ZA1/ ZO1?
gesprek protocol inzet jeugd bij senioren

Oktober
November Voorbereiding wintercompetitie
December ALV

zaaltoernooi onderling/ omliggende dorpen
Januari
Februari Teamindeling najaar/ volgend seizoen concept
Maart
April Teamindeling najaar/ volgend seizoen definitief
Mei
Juni Teamindeling; indeling trainers

inventarisatie/ inname shirts, materialen en sleutels
Juli
Augustus uitgave shirts, materialen en sleutels

Taken commissieleden

Voorzitter
Secretaris
Wedstrijdcoördinator  
Coördinatoren van de verschillende teams
Materialenman

Overige onderwerpen
·         Bijzonderheden per team; trainingen; contacten trainers/leiders
·         Staat van de materialen
·         Inkomende vergaderpunten

Taken jeugdcommissie VV DeSweach
•              De ‘jeugdafdeling’ van de Sweach wordt geleid door de jeugdcommissie. Het bestuur van de Sweach blijft eindverantwoordelijk. De jeugdcommissie legt desgevraagd verantwoording af aan het bestuur 
               over de vervulling van haar taken
•              De jeugdcommissie informeert jaarlijks de algemene ledenvergadering over de resultaten van het jeugdbeleid.
•              Het bestuur van de VV De Sweach benoemt de leden van de jeugdcommissie.  
•              Bij een vacature in de jeugdcommissie maakt de jeugdcommissie een enkelvoudige voordracht van kandidaten voor de vervulling van de vacature.
•              Indien het bestuur wil afwijken van deze voordracht, voert het daarover eerst overleg met de zittende leden van de jeugdcommissie.  
•              Een lid van het bestuur woont de vergaderingen van de jeugdcommissie bij. Hij/zij maakt geen deel uit van de jeugdcommissie.  
•              Functies binnen de commissie zijn: Voorzitter, secretaris, wedstrijdcoördinator en coördinatoren van de verschillende teams.
•              Bij het begin van het verenigingsjaar stelt de jeugdcommissie een onderlinge taakverdeling op. De inhoud van deze taakverdeling wordt bekendgemaakt op de website.
•              De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de realisatie van het jeugdbeleidsplan.
•              De jeugdcommissie benoemt de teamleiders en jeugdtrainers.

•              De verantwoordelijkheid voor de voetbaltechnische uitvoering delegeert zij aan de (jeugd)trainingscoördinator.  
•              Over de realisatie van het jeugdbeleidsplan voert zij intensief overleg met de jeugdleiders van de vereniging.  
•              In overleg met de trainers en leiders worden teams voor het nieuwe seizoen samengesteld.
•              Wanneer wordt afgeweken van het jeugdbeleidsplan, wordt hierover door betrokkenen overleg gevoerd met de jeugdcommissie.
•              De jeugdcommissie komt elke eerste maandag van de maand bij elkaar
•              Wedstrijdcoördinator zaterdagochtend

COMMISSIES



Commissie / Functie Technische commissie
Leden
Taken en verantwoordelijkheden
Vergader frequentie 
Onderwerpen

Maand Activiteit Verantwoordelijk

nog in te vullen obv stuk JC



Commissie / Functie Wedstrijdsecretaris
Leden Jeugd en senioren wedstrijdsecretaris
Taken en verantwoordelijkheden
Vergader frequentie nvt
Onderwerpen plannen wedstrijden (tijdstip, veld, boxindeling, scheidsrechters)

Maand Activiteit Verantwoordelijk
De Wedstrijdsecretaris JEUGD:
De taken van de Wedstrijdsecretaris worden door de week uitgevoerd opdat op donderdagavond alle wedstrijdzaken geregeld zijn. 
Het is verstandig een aantal weken vooruit te werken en deze planning vroegtijdig te communiceren met met name de scheidsrechters

wekelijks (minimaal 3 weken vooruitplannen)
plant de wedstijden op zaterdag en zondag in obv de vaste aanvangstijden zoals vastgelegd bij de inschrijving van de teams;
maakt een veld en box indeling;
regelt de scheidsrechters;
geeft de planning van de wedstrijden door aan de scheidsrechters en weekendcoordinatoren (JC), hiervoor is een app-groep beschikbaar
weekendcoordinator schrijft op zaterdagmorgen de veld en boxindeling op het bord buiten en maakt een overzicht ten behoeve van de kantinedienst;

ad hoc:
regelt de mutaties en wedstrijd wijzigingen welke door de eigen teams en tegenpartij worden verstuurd aan de wedstrijdsecretaris.
wijzigingen komen van de eigen teams middels mail/telefoon, wijzigingen van tegenpartij komt veelal via mail (sportlink). In sportlink kan de wijziging worden 
goedgekeurd  

De Wedstrijdsecretaris SENIOREN:
regelt de mutaties en wedstrijd wijzigingen welke door de eigen teams en tegenpartij worden verstuurd aan de wedstrijdsecretaris.
wijzigingen komen van de eigen teams middels mail/telefoon, wijzigingen van tegenpartij komt veelal via mail (sportlink). In sportlink kan de wijziging worden 
goedgekeurd  
leiders van de senioren (reserveklas) regelen hun eigen scheidsrechters

De Wedstrijdsecretaris JUNIOREN EN SENIOREN:
afgelastingen:
als de consul het veld afkeurt krijgt de wedstrijdsecretaris hiervan bericht via app
in de app Wedstrijdzaken kan de wedstrijsecretaris de wedstrijd af lassen. Alle spelers/teams/supporters worden hierna automatisch via de app Voetbal.nl hierover 
geinfomereerd.

Taken commissieleden
Secretaris zorgt voor aanmelding wedstrijdsecretaris in Sportlink en geeft gegevens door om in te kunnen loggen.



Commissie / Functie Weekend coordinator
Leden bij toerbeurt 
Taken en verantwoordelijkhedenorganisatie op zaterdagmorgen
Vergader frequentie nvt
Onderwerpen

Maand Activiteit Verantwoordelijk
De Weekend coördinator (op zaterdag):
De Weekend coördinator is op zaterdag het aanspreekpunt tijdens de wedstrijden. De Weekend coördinator:
* jeugdcommissie maakt een rooster van weekendcoordinatoren op wedstrijddagen (zaterdagmorgen)
• regelt vervanging van een scheidsrechter bij bijvoorbeeld ziekte of verslapen op zaterdag. Hiervoor is een lijst beschikbaar met de contactgegevens van de club 
scheidsrechters.  
* indien niet tijdig een vervanger beschikbaar is zorgt de leider van het elftal zelf voor een scheidsrechter (leider, trainer, ouder etc).
• neemt contact op met de consul indien het veld niet bespeelbaar is cq wordt gebeld ivm afgelasting door de consul. Indien het veld wordt afgelast op zaterdag 
morgen neemt de weekendcoördinator contact op met de leider van het betreffende elftal van De Sweach en van de bezoekende club. Zorg voor het invoeren van 
de afgelasting in de app Wedstrijdzaken (hierdoor krijgen teams/spelers/supporters) automatisch een melding in de app Voetbal.nl
• beantwoord vragen van leiders en trainers tijdens het weekend.
* vult indien nodig de eindstanden van de wedstrijden in via de app Wedstrijdzaken. Ook scheidsrechters en leiders kunnen dit ook zelf.

NB Het openen van de kantine hoort bij de taak van de kantinedienst. Trainers en leiders beschikken wel over een sleutel van het hek en kleedboxen.

Nodig:
Lijst contactgegevens clubscheidsrechters;
Lijst telefoonnummers leiders en trainers teams; (via speciale telefoon)
Telefoonnummer consul;
Lijst contactgegevens en rooster Weekendcoördinatoren.



Commissie Consul
Leden Willem Brink
Doel commissie Velden keuren
Vergader frequentie nvt
Onderwerpen Alle velden vv de Sweach

Maand Activiteit Verantwoordelijk

Wedstrijden
vrijdagmiddag keuren hoofdveld en kunstgras tbv wedstrijden zaterdagochtend Consul
indien nodig zaterdagochtend nogmaals keuren
zaterdagochtend velden keuren tbv wedstrijden zaterdagmiddag
indien nodig geldt bovenstaand ook voor veldjes op trainingsveld

zaterdagmiddag keuren hoofdveld en kunstgras tbv wedstrijden zondagochtend Consul
indien nodig zondagochtend nogmaals keuren
zondagochtend velden keuren tbv wedstrijden zondagmiddag

als de velden afgekeurd zijn dit (via de app) dit communiceren met wedstrijdsecretaris, wedstrijdcoordinator (JC), bestuur en kantinecommissie) Consul
afgelasting op site vermelden webmaster
afgelasting via app wedstrijdzaken invoeren (hierdoor automatisch melding naar teams via voetbal.nl-app en site wedstrijdcoordinator en/of wedstrijdsecretaris

Trainingen
bij hevige regenval en/ of sneeuw trainingsvelden keuren Willem
bij extreme droogte en/ of hitte trainingsvelden keuren

als de velden afgekeurd zijn dit (via de app) dit communiceren met wedstrijdsecretaris, wedstrijdcoordinator (JC), bestuur en kantinecommissie) Consul
afgelasting op site vermelden webmaster
afgelasting alle leiders en trainers doorgeven JC

App-groep keuring veld
App groep velden keuren: onderhoudscommissie (groundsman), Kantinecommissie, Bestuur, Wedstrijdsecretaris, Jeugdcommissie, Wedstrijdcoordinator



Commissie Materialen
Leden Willem Brink (jeugd) en Arthur Beugelink (senioren)
Doel commissie Beheer en verzorgen materialen (ballen, hesjes, shirts, waterzak e.d.)
Vergader frequentie 
Onderwerpen Materialen wedstrijden/ trainingen

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Doorlopend vervangen materiaal Arthur/ Willem

ballen, hesjes, waterzak ed. bij schade/ kapot melden bij Arthur of Willem 
voor vervanging
cv hok en lege ballenboxen dienen als opslag

September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei shirts inname Arthur/ Willem

eind mei inname alle shirts, eea bijhouden op lijst
indien nodig kapotte missende shirts bijbestellen
sleutels 
inname sleutels ballenboxen en overige sleutels, eea bijhouden op lijst

Juni uitgifte shirts Arthur/ Willem
juni opvragen teamindelingen nieuwe seizoen
op basis hiervan shirts uitgifte bepalen, eea bijhouden op lijst
indien nodig shirts bijbestellen; eea in overleg met sponsorcommissie
sleutels 
inname sleutels ballenboxen en overige sleutels, eea bijhouden op lijst
juni opvragen lijst trainers van de verschillende teams
op basis hiervan sleutels bepalen, eea bijhouden op lijst
uitgifte overige sleutels iom Bert ivm algehele sleutelllijst

Juli
Augustus uitgifte shirts Arthur/ Willem

uitgeven shirts, eea bijhouden op lijst
sleutels 
uitgifte sleutels

Aanvullen trainingspakken en tassen senioren. Deze blijven in beheer van de spelers welke tot de selectie behoren



Commissie Kantinecommissie
Leden Auke Kunnen, Jan Post, Jeep Lok en Cor Stam
Doel commissie Kantine
Vergader frequentie 1x per kwartaal
Onderwerpen Kantinedienst, assortiment, diversen

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Augustus
September updaten IVA map aan de hand van nieuwe ledenlijst Auke

overleg kantinecommissie
Oktober
November
December
Januari overleg kantinecommissie Auke

inplannen kantinedienst tweede seizoenshelft tot einde competitie  Cor
mail naar leden met datum 1 maand voorafgaand aan kantinedienst 
herinneringsapp naar leden 1 week voorafgaand aan kantinedienst Jan

Jan
Februari
Maart overleg kantinecommissie Auke

kantinebezetting schoolvoetbaltoernooi Cor
April
Mei kantinebezetting jeugdtoernooi Cor

4 pers kantine (2 ochtend/2 middag)
4 pers hamburgers bakken (2 ochtend/2 middag)
extra inkoop broodjes/hamburgers/saus/bbq etc

Jeep

Juni opvragen nieuwe ledenlijst volgend seizoen (senioren,dames,JO19) Auke
Juli inplannen eerste bekerwedstrijden en competitie tot winterstop Cor

scheidsrechters jeugdwedstrijden ontzien i.o.m. Henk Numan
alleen bestuursleden hebben vrijstelling
inplannen woensdagavondgroep i.o.m. Sjoerd Spoelstra
ieder jeugdteam verzorgt twee keer per seizoen kantinedienst op zaterdagochtend

Augustus

Wekelijks - maandag bestelling plaatsen bij Bidfood voor levering vrijdag Jeep
- vrijdag levering fruit voor weekend van Plus
  *annuleren bij afgelaste wedstrijden Cor/ jan
- controle wedstrijdschema en schema kantinedienst Jan
- mail naar leden met datum 1 maand voorafgaand aan kantinedienst Jan
- herinneringsapp naar leden 1 week voorafgaand aan kantinedienst Jan
- afzeggen kantinedienst bij afgelaste wedstrijden Jan

Bestuur
Jaarlijks - bespreken assortiment/prijzen/leveranciers Bestuur/ kantinecommissie
    

overig: regeling afkoop diensten door vrijwilligers; bij niet verschijnen, opnieuw inplannen en evnt boete opleggen (af stemmen met penningmeester)



Commissie Onderhoud en schoonmaakcommissie
Leden Formeel 1 aanspreekpunt, en circa 5 vrijwilligers
Doel commissie Het schoonhouden van de accommodatie en het uitvoeren van regulier onderhoud teneinde een representatief complex te houden
Vergader frequentie Informeel overleg, nagenoeg elke maandagochtend
Onderwerpen Onderhoud en schoonmaak binnen en buiten

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Augustus
September
Oktober
November Aanwezig bij jaarlijkse commissie vergadering
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus

Taken commissieleden
Er is 1 aanspreekpunt (Berend) voor de inventarisatie en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op en aan het complex. O.a. behelst dit sproeien in de zomer, velden vrijhouden van bladeren, 
kalken van de velden, bordjes aankondiging wedstrijden ophangen, etc.

Er is 1 vrijwilliger (Auke) elke verantwoordelijk is voor de wekelijkse schoonmaak van kantine, scheidsrechter en kleedboxen en toiletgroep.
Indien er gefaciliteerd moet worden in de vorm van aankoop materieel/materiaal, danwel inhuur van specialisten dan zal overleg plaatsvinden met het bestuur.
Overige onderwerpen
Elke maandagochtend is er informeel overleg tussen vaste schoonmaker, lid kantinecommissie en aanspreekpunt onderhoudscommissie. 
De uit te voeren werkzaamheden worden besproken evenals geconstateerde tekortkomingen tav achterlaten complex. Indien nodig worden de tekortkomingen gerapporteerd aan de voorzitter.
Aanspreekpunt onderhoudscommissie onderhoud i.z.m. bestuurslid (Bert) contact met de Gemeente (Gerard Bremmer) t.a.v. afstemming diverse onderhoudswerkzaamheden, maaien en sluiting van velden.



Commissie Sponsorcommissie
Leden Minimaal 4
Doel commissie Beleid opstellen tav een actieve werving en selectie sponsoren en donateurs ten einde een basis inkomsten te genereren tbv een gezonde begroting.
Vergader frequentie 1 x per 2 maanden
Onderwerpen Zie onderstaand

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Augustus 1e overleg, en voorbereiden sponsoravond VZ com
September Versturen uitnodigingen naar sponsoren en donateurs idem
Oktober 2e overleg en vaststellen agenda sponsoravond Idem
November Aanwezig zijn en inbrengen zaken tijdens commisies overleg idem
December 3e overleg idem
Januari
Februari 4e overleg idem
Maart
April 5e overleg idem
Mei
Juni 6e overleg idem
Juli
Augustus

Taken commissieleden
Het werven van sponsoren en het onderhouden van een goede relatie met de sponsoren. Het zoeken naar nieuwe manieren van sponsering.
Overige onderwerpen
Overzicht bijhouden van alle lopende contracten, en minimaal half jaar voor afloop contract de sponsor mondeling benaderen voor eventuele contractverlenging.
Pro-actief benaderen van nieuwe sponsoren
Het betrekken van sponsoren bij activiteiten binnen de vereniging in de breedste zin des woord.
Een frequente en positieve communicatie op gang brengen en houden met de sponsoren en donateurs.

Jeugdtoernooi vastleggen sponsoren en benaderen nieuwe sponsoren Sponsorcommissie
regelen sponsoren voor advertenties in toernooiboekje Sponsorcommissie
samenstellen toernooiboekje Communicatie-afdeling de Sweach

Reclameborden sponsorbestand in stand houden Sponsorcommissie
actief benaderen van (mogelijke) nieuwe sponsoren Sponsorcommissie

Club van 50 ledenbestand in stand houden Bestuur/ Sponsorcommissie
actief benaderen van nieuwe leden Bestuur/ Sponsorcommissie

Harde kern in stand houden en waar mogelijk uitbreiden Sjoerd Spoelstra contactpersoon  (huidige situatie)

Website sponsoren website blijven bezoeken Bestuur/ Sponsorcommissie
Sponsorwerving kledingsponsoren (ook voor jeugd) hoofdsponsoren in het bijzonder Sponsorcommissie

Diversen waarderen in wat ze doen voor de club!
wedstrijdbalsponsor introduceren?
verloting strakker organiseren  

Contractvorming een gestructureerde wijze van contractvorming, wijze van benaderen etc. Sponsorcommissie
Organiseren sponsoravondOrganiseren van een sponsoravond, liefst voor en door sponsoren (PeterLeon) Sponsorcommissie
Samenstellen inventarisatielijstalle bedrijven in de buurt Sponsorcommissie

welke bedrijven zijn benaderd en welke niet?
wanneer zijn ze benaderd en door wie?
wie zijn er wel en wie geen sponsor?



Commissie / Functie Voorzitter van het bestuur
Leden
Taken en verantwoordelijkhedenDe voorzitter heeft een sturende rol tijdens de bestuursvergaderingen. Binnen de vereniging heeft hij/zij een voorbeeldfunctie.

Samen met de overige bestuursleden is hij verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid van de vereniging en een eenduidige en heldere 
uitwerking en uitdraging hiervan naar de leden/sponsoren en donateurs.
Is 1e aanspreekpunt voor leiders en trainers ZM1, ZO1 en DM1

Vergader frequentie 1x per maand regulier overleg en 1 x per jaar ledenvergadering.
1 x per jaar overleg met alle commissieleden
Meerdere keren per jaar evaluatie gesprekken trainers ZM1/ZO1/DM1

Onderwerpen Zie agenda

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Augustus Aanwezig bij voorbereidingsgesprekken standaardteams, en 1e bestuursvergadering
September 2e bestuursvergadering
Oktober 3e bestuursvergadering
November 4e bestuursvergadering en evaluatiegesprekken trainers ZM1,ZO1 en DM1 samen met leiders en spelersraad

Voorbereiden jaarlijkse ledenvergadering
Voorzitten vergadering alle commissies

December Ledenvergadering en besluitvorming t.a.v. verlenging contracten trainers standaardteams en DM1
Januari 5e bestuursvergadering
Februari 6e bestuursvergadering
Maart 7e bestuursvergadering en sollicitatie gesprekken nieuwe trainers
April 8e bestuursvergadering en contractbesprekingen nieuwe trainers
Mei 9e bestuursvergadering
Juni 10 bestuursvergadering
Juli 11e bestuursvergadering
Augustus

Taken commissieleden
Voorzitter is 1e aanspreekpunt voor de sponsorcommissie en heeft hierin een begeleidende rol.
Voorzitter is indirect aanspreekpunt voor andere commissies en werkgroep jeugdbeleid en heeft hierin een signalerende rol naar overige bestuursleden
Overige onderwerpen
Voorzitter is representatief en gezicht van de vereniging. Geldt ook als aanspreekpunt voor de dagelijkse beslommeringen, en kan indien nodig besluiten nemen. Heeft hiervoor een informerende rol richting bestuur.
Zowel in- als extern 1e aanspreekpunt

BESTUUR
zie takenlijst bestuur



Commissie / Functie Penningmeester van het bestuur
Leden
Taken en verantwoordelijkheden
Vergader frequentie 
Onderwerpen

Maand Activiteit Verantwoordelijk
Bijwonen maandelijkse bestuursvergadering
Rekeningen en facturen opmaken, beoordelen, fiatteren, incasseren en monitoren
Contact onderhoudscommissie inzake uitgaven
Contact materialenbeheerder inzake uitgaven
Contact sponsoren en bijwonen één sponsorcomissievergadering per jaar
Contact hoofd kantinecommissie inzake inkomsten en uitgaven
Periodieke monitoring pintransacties Wordline en Rabobank
Beoordelen kantineprijzen up-to-date
Interesseren in juridische en financiële zaken vv De Sweach
Contact jeugdsportfonds / stichting leergeld inzake aanvragen
Overleg sponsorcomissie inzake sponsoravond
Contractbesprekingen inkoop
Deelname contractbespreking betaalde (jeugd)trainers
Afstorten maandelijks van kasgelden
Bevorderen activiteiten vereniging buiten voetbal om
Bevorderen digitalisering administratie
Aanvragen vog externe (jeugd)trainers
Het maandelijks bijhouden van de administratie
Het opstellen van de jaarrekening
Presentatie van de financiële cijfers op de ALV
Opnemen voorraad kantine ultimo boekjaar
Organiseren controle jaarrekening/administratie door de kascommissie
Beoordelen jaaroverzichten nutsbedrijven en doorgeven meterstanden
Verantwoordelijk voor de inning van contributie, club van 50, harde kern en sponsoren
Onderzoeken mogelijke toepasselijke subsidies 
Jaarlijks onderzoeken lopende verzekeringen (opstal, aansprakelijkheid etc.)
Opmaken financieel jaarverslag voor KNVB
Vaststellen vergoeding jeugdtrainers en uitbetaling
Contactpersoon externe partijen (Rabo inzake clubsupport / Van Teijens)

Taken commissieleden



Commissie / Functie Secretaris van het bestuur
Leden
Taken en verantwoordelijkheden
Vergader frequentie 
Onderwerpen

Maand Activiteit Verantwoordelijk
1. Agenderen bestuursvergadering/ledenvergadering (A)
2. Notuleren bestuursvergadering/ledenvergadering (B)
3. Schrijven jaarverslag (A) A. Noodzakelijk bij secretaris
4. Correspondentie (A) B. Handig bij secretaris gezien efficiency
5. Aanspreekpunt KNVB (A) C. Niet noodzakelijk bij secretaris
6. Verzorgen en coördineren overschrijvingen (A)
7. Aanvragen dispensaties (B)
8. Feedback wedstrijdsecretaris bij voetbalzaken (B)
9. Verzorgen ledenadministratie (B)
10. Organiseren sollicitatieprocedure trainers senioren (B)
11. Conflict beheersing in driehoek De Sweach-tegenstander-KNVB (B)
12. Archiveren (zoveel mogelijk digitaal/g-drive) (A)

Augustus 1e bestuursvergadering
September 2e bestuursvergadering
Oktober 3e bestuursvergadering
November 4e bestuursvergadering, voorbereiden jaarlijkse ledenvergadering, concept versie jaarverslag maken 
December Notuleren jaarlijkse ledenvergadering
Januari 5e bestuursvergadering
Februari 6e bestuursvergadering
Maart 7e bestuursvergadering 
April 8e bestuursvergadering 
Mei 9e bestuursvergadering. Inschrijven teams in sportlink nieuwe seizoen
Juni 10 bestuursvergadering
Juli 11e bestuursvergadering
Augustus

Taken commissieleden

Nieuw lid: Inschrijfformulier (op website) (laten) invullen. 
Gegevens inschrijfformulier invoeren in Sportlink.
Check op nieuw of bestaand (overschrijving) lid (A-categorie overschrijven let op deadline datum juni)
Nieuw lid e-mail sturen (format in  bestand “nieuw lid”) met alle geëxporteerde gegevens 
CC e-mail naar penningmeester en coördinerende lid en secretaris jeugdcommissie 
Inschrijfformulier aan penningmeester doorsturen (mail) i.v.m. toestemming machtiging incasso.
NB let op 2e jeugdlid, 7x7 of zaal lid, Sportfonds, NSL, NSL zonder contributie (leiders) etc. Hiervoor apart tekstveld gebruiken bij de inschrijving.

Spelregelbewijs Spelers (man en vrouw), die 18 worden in het lopende seizoen moeten het spelregelbewijs halen. 
Spelers krijgen daar zelf bericht (mail) met activatiecode
Spelers doet digitaal examen, na aanmaken van account. 
Als iemand de code kwijt is of niet heeft, dan kan code opnieuw verstuurd worden via Sportlink / personen.
Raadt per e-mail de betreffende leider aan een collectief gebeuren ter maken van het examen. Info staat op de site
Als spelers spelen zonder spelregelbewijs krijgen ze 6 waarschuwingen. Doorsturen melding aan leider

Schorsingen Alleen A-categorie (speler krijgt zelf een mail)
Doorsturen naar leider, trainer en speler 

Teamindeling De secretaris zorgt ervoor dat de teams correct zijn ingevuld op Sportlink / Wedstrijdzaken / Teams.  De invulling op Sportlink is de basis voor het digitaal wedstrijd 
formulier.
Opgave wie in welk team speelt via de Jeugdcommissie. De jeugdcommissie zorgt voor teamindeling in voorjaar met uieindelijk oplevering teamindeling in mei/juni. 
Publiceren hiervan op site
Omdat de leider ook voor moeten komen op het DWF moeten zij ook in Sportlink worden geregistreerd. Van de jeugdcommissie hoor je door te krijgen wie leiders 
bij de jeugd zijn. In het bestuur komt wel aan de orde wie leiders bij de senioren zijn.
Ook penningmeester krijgt de gegevens wie leider (0 euro lid) is.

Digitale wedstrijdformulier (DWF)Elke leider en scheidsrechter moet het Digitale wedstrijdformulier via de app Wedstrijdzaken kunnen invullen.
Rechten hiertoe kunnen worden toegekend via Sportlink

Jaarverslag Begin vh seizoen vastleggen leiders, trainers, commissieleden etc t.b.v. jaarverslag
Na elke competitieronde de eindstanden uit Sportlink downloaden t.b.v. jaarverslag
Doorlopend bijzondere gebeurenissen vastleggen t.b.v. jaarverslag

Archief Gerrit Kunnen heeft het archief van de vereniging uit de tijd van het niet digitale tijdperk thuis. 

webshop

Website beheren website, updaten algemene informatie en plaatsen nieuwsberichten (eventueel te delegeren aan webmaster)



nr Takenlijst bestuur vz secr penn alg lid I alg lid II opmerking
1 Leiden bestuurs/ledenvergadering x
2 Representatie x
3 Agenderen bestuursvergadering/ledenverg. x
4 Notuleren bestuursvergadering/ledenverg x
5 Schrijven jaarverslag x
6 Coördinatie KNVB-zaken x

·         overschrijvingen, x
·         dispensaties x
·         spelregelbewijs x
·         competitie inschrijvingen x

7 Correspondentie x
8 Ledenadministratie x
9 Boekhouden en factureren x

10 Contributie-inning x
11 Incasso boetes, club 50, harde ken x
12 Factureren sponsoren, donateurs x
13 Begroting en jaarrekening x
14 Organiseren controle kascommissie x
15 Financiële verslaglegging jegens KNVB x
16 Controle voorraadbeheer kantine x
18 Declaratie eilandenregeling KNVB x
19 Aanspreekpunt kantinecommissie x
20 Aanvragen eco-tax x
21 Contracten trainers (Sport Fryslân) x
22 Vaststellen vergoeding jeugdtrainers x
23 Aanspreekpunt jeugdcommissie x
24 Aanspreekpunt sponsorcommissie x
25 Coördinatie onderhoud x
26 Aanspreekpunt onderhoudsvrijwilligers x
27 Organisatie oranjefonds vrijwilligersactie x
28 Materiaalbeheer x x x
29 Kledingbeheer x
30 Aanspreekpunt zondagsenioren i.h.a. x
31 Aanspreekpunt leider/trainer Zo 1 x
32 Ontvangst gasten Zo 1 gastheren/dames
33 Kaartverkoop Zo 1 gastheren/dames
34 Programmaboekje/Verloting Zo1 gastheren/dames
35 Aanspreekpunt zaterdagsenioren i.h.a. x
36 Aanspreekpunt leider/trainer Za 1 x
37 Ontvangst gasten Za 1 gastheren/dames
38 Kaartverkoop Za 1 gastheren/dames
39 Programmaboekje/Verloting Za1 gastheren/dames
40 Organisatie grote-club-actie-verloting x
41 Coördineren contacten met Woodbookers x
42 Archivering (digitaal) x
43 Webmaster x te degelegeren aan vrijwilliger0webmaster
44 Bijhouden bestuurszaken op web x
45 Organisatie jeugdtoernooi [i] jeugdcommissie
46 Organisatie eindejaar zaaltoernooi [ii] jeugdcommissie
47 Club van 50 x sponsorcommisse
48 Webshop x te delegeren aan vrijwilliger
49 Reserveren sporthal Lyndenstein x


