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I. Inleiding. 

De voetbalvereniging Terneuzense Boys is opgericht op 1 mei 1949. 

Begonnen als kleine zomeravondvereniging, nu inmiddels uitgegroeid tot een begrip binnen 

de Zeeuwse voetbalwereld. Op het Zuidersportpark is vanaf 1998 een schitterende 

accommodatie aanwezig en is alles volledig geprivatiseerd. 

Dit begrip en de instandhouding van de accommodatie vragen om een adequaat en zorgvuldig 

beleid. 

Reden derhalve om een en ander vast te leggen in een beleidsplan. Niet uitputtend en niet met 

een marketingbril op of met mogelijke beïnvloeding van maatschappelijke ontwikkelingen et 

cetera, maar heel simpel inzicht verschaffen in de doelstellingen van de diverse 

commissiebesturen, de werkwijze om dit tot stand te brengen en de te ondernemen activiteiten 

voor de komende jaren. 

II. Huidige organisatie. 

Het hoofdbestuur van de vereniging bestaat uit het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, 

de algemeen-secretaris en de penningmeester, aangevuld met de vice-voorzitter en de 

voorzitters van de ingestelde commissiebesturen. 

Dit zijn: commissiebestuur senioren / G-voetbal 

commissiebestuur jeugd 



 

Organisatie/ Beleidsplan integraal 2010 2015 aangepaste versie 
 

2 

 

 

 

 

 

commissiebestuur kantine, accommodatie en materiaal 

Om een en ander volgens vaste regels goed te laten verlopen is bij de laatste reorganisatie van 

de verenigingsstuctuur in 1994/1995 een herzien huishoudelijk reglement opgesteld. Eén van 

de bepalingen hierin is dat dit aan alle leden uitgereikt is. Mocht u het nog niet hebben vraag 

er dan om, het is ook te downloaden van de website. Tevens zijn in het huishoudelijk 

reglement de eveneens herziene statuten van de vereniging van 6 mei 1981 opgenomen. 

Het hoofdbestuur vergadert maandelijks, de commissies minimaal eens per twee maanden. 

Binnen de vereniging is een supportersvereniging actief die voor de leden tal van activiteiten 

organiseert. 

Naast de vereniging is er de stichting BAZ (Beheer Accommodatie Zuidersportpark), welke 

tot doel heeft het oprichten, beheren en instandhouden van een sportaccommodatie, een en 

ander zonder winstoogmerk. 

Verder is er naast de vereniging de Stichting Sponsoring Voetbalvereniging "Terneuzense 

Boys". Deze stichting heeft als doelstelling: “het bevorderen van de beoefening van de 

voetbalsport door het verlenen van steun aan voetbalvereniging Terneuzense Boys”. 

  

  

Beleidsplan v.v. Terneuzense Boys 2010 - 2015 III. Algemeen beleid. 

Doelstelling. 

Het bevorderen van het voetbalspel in de ruimste zin met daarbij een zo hoog mogelijke 

positie van het eerste elftal. Wij achten het haalbaar om op korte termijn structureel een goede 

positie als eerste klasser te verwerven. 

Wij trachten dit te bereiken met zo veel mogelijk (70 a 80%) inbreng in de eerste selectie van 

binnen onze vereniging opgeleide spelers. Dit stelt uiteraard eisen aan de jeugdopleiding, 

waarbij de standaardjeugdteams van A tot en met D bij voorkeur op hoofdklasseniveau 

spelen. Daarnaast zullen wij in de regio blijven zoeken naar aanvulling van spelers die direct, 

of in de toekomst, op eerste klasse niveau een toegevoegde waarde kunnen hebben. 

Regelmatig overleg hierover met de Stichting Sponsoring Voetbalvereniging "Terneuzense 

Boys" is daarin belangrijk, zowel structureel overleg als ad hoc overleg. 

Overkoepelend aan het genoemde beleid, willen wij aandacht blijven besteden aan het 

omgaan met waarden en normen binnen het voetbalgebeuren. Sociale omgang en het hanteren 

van juiste waarden en normen die getuigen van respect voor anderen achten we van groter 

belang dan het leveren van prestaties. 

Financieel dient er jaarlijks in principe een sluitende begroting te zijn. Deze begroting vereist 

een jaarlijkse goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. 

In de komende periode dient de Technische Commissie (zie huishoudelijk reglement) zich te 

ontwikkelen tot een verenigingsbrede commissie. 

De vereniging is in haar bestaan grotendeels afhankelijk van het werk van vrijwilligers die 

zich willen inzetten. Er is veel kader nodig om de vereniging verantwoord te kunnen runnen. 

Dit betekent, er van uitgaande dat wij geen betaalde krachten in huis halen, dat wij binnen 

onze vereniging een klimaat moeten creëren / behouden waarbij vrijwilligers spontaan en 
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vanuit een bepaald verenigings- / verantwoordelijkheidsgevoel zich beschikbaar stellen voor 

diverse noodzakelijke werkzaamheden. Vanuit de vereniging zullen jaarlijks activiteiten 

opgezet moeten worden om de betrokkenheid van de vrijwilligers bij onze vereniging te 

stimuleren. Eveneens zullen nieuwe leden (ouders/verzorgers van) nieuwe leden 

geïnventariseerd worden op mogelijkheden om ingezet te worden als vrijwilliger. Daarnaast 

bestaat de wens om een vrijwilligerscoördinator aan te stellen. 

  

  

(vervolg III Algemeen beleid,/ Doelstelling) 

In de komende beleidsperiode zal het hoofdbestuur aandacht besteden aan het vervolmaken 

van het verder vastleggen van de geschiedenis van de Boys. Zowel in de geschreven vorm als 

door het digitaliseren van foto‟s, beide via de website. 

Werkwijze. 

Het profileren van de vereniging en het werven van nieuwe leden. 

Teneinde het gewenste niveau van het eerste elftal te bereiken dient de vereniging zich in te 

zetten voor een gedegen begeleiding passend bij het niveau. Onder andere hoog 

gekwalificeerde trainer, gediplomeerde medische begeleiding en structuur, goede 

trainingsfaciliteiten, aansluitend niveau van het tweede en A1-elftal d.m.v. goede faciliteiten 

(trainer, aandacht, begeleiding). 

In zijn algemeenheid: aandacht voor sponsors op allerlei gebied, ondersteuning en activering 

supportersvereniging, snelle en professionele bediening in de kantine, onderhoud , verbetering 

en instandhouding van onze accommodatie, werving, opvang en begeleiding van bestuurlijk-, 

technisch- en arbitrerend kader, voldoende vrijwilligers en een goede communicatie met de 

leden. 

Activiteiten. 

Het in overleg met de commissiebesturen voeren van een samenhangend en eenduidig 

verenigingsbeleid, het bewaken van doelstellingen, statuten en huishoudelijk reglement en 

beleid. En het initiëren van nieuw beleid. 

  

  

IV Commissiebestuur Senioren – G-voetbal 

Doelstelling senioren. 

Evenals het hoofdbestuur heeft het commissiebestuur senioren de ambitie om het eerste elftal 

van de vereniging op korte termijn structureel een goede eerste klasser te laten zijn. 

Hieraan mogen extra materiële en financiële inspanningen van vereniging en van de 

stichtingen BAZ en Stichting Sponsoring Voetbalvereniging "Terneuzense Boys" worden 

benut, mits deze niet in strijd zijn met het verenigingsbelang dan wel het belang van de 

genoemde stichtingen. 

Het beleid is erop gericht om zoveel mogelijk eigen jeugdspelers door te laten stromen en te 

behouden voor het seniorenvoetbal, waarbij deze spelers de kans gegeven moet worden om in 

een zo hoog mogelijk elftal te spelen. 
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Voor wat betreft het “halen” van spelers wordt gekozen om dit alleen te doen als het gaat om 

iemand met een duidelijke meerwaarde voor het elftal en als wij zelf binnen de vereniging 

niet over een dergelijke dragende speler kunnen beschikken. Wij trachten met het eerste elftal 

structureel eerste klas te spelen met zo veel mogelijk (70 a 80%) inbreng van binnen onze 

vereniging opgeleide spelers in de eerste selectie. 

Het commissiebestuur senioren streeft verder naar instandhouding van minimaal 5 

seniorenelftallen, waarbij het tweede elftal in de reserveklas op het zelfde niveau zou moeten 

spelen als het eerste. Het derde elftal kan dienen als een soort opleidingsploeg voor spelers die 

uit de jeugd komen en nog niet goed genoeg worden bevonden voor eerste en tweede elftal. 

Doorstroming van jeugd naar de senioren dient meer aandacht te krijgen. Een van de 

belangrijke taken van de Technische Commissie. Tevens streven wij ernaar dat zaken zoals 

prestatiegericht voetbal, plezier in het voetbal en teamgeest (het Terneuzense Boys gevoel) 

voorwaardenscheppend dienen te zijn. Tevens dient de verantwoordelijkheid voor het eerste 

elftal zo snel als mogelijk geïntegreerd te worden in dit commissiebestuur (senioren / G-

voetbal). 

Werkwijze senioren. 

Het commissiebestuur senioren bestaat uit een voorzitter die tevens zitting heeft in het 

hoofdbestuur, een secretaris, de wedstrijdsecretaris senioren en enkele commissieleden. 

Minimaal 1 commissielid houdt zich specifiek bezig met het G-voetbal. 

Voor elk team wordt gestreefd naar het aantrekken van een leider en een grensrechter, waarbij 

er voor zowel de eerste als de tweede selectie als voor de derde selectie elftallen een trainer is. 

  

  

(vervolg IV commissie bestuur senioren / G-voetbal, werkwijze senioren) 

Tevens wordt er naar gestreefd om voor de eerste 3 seniorenkeepers een keeperstrainer aan te 

stellen. 

Activiteiten senioren. 

De eerste en tweede selectie trainen twee keer per week. De lagere selectie traint één keer per 

week. 

Naast de reguliere competitiewedstrijden wordt er meegedaan aan andere activiteiten zoals 

bekervoetbal, toernooien, vriendschappelijke wedstrijden, soccer et cetera. De commissie 

organiseert jaarlijks een thuistoernooi voor lagere senioren-teams. 

Doelstelling G-voetbal. 

De vereniging heeft als doelstelling om minimaal één team voor mensen met een 

verstandelijke en / of lichamelijke handicap op te zetten en te begeleiden. Een team bestaat uit 

maximaal 18 spelers. Met dit elftal wordt uitgekomen in de reguliere competitie voor G-

elftallen. 

Plezier in het voetbalspel en inzet tot sportieve integratie binnen de vereniging is een 

belangrijk item. 

Werkwijze G-voetbal. 
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Gestreefd wordt naar begeleiding door minimaal twee trainers / leiders alsmede naar het 

zoveel mogelijk hierbij betrekken van ouders / begeleiders. Minimaal één van de begeleiders 

zal bij voorkeur Sociaal PedagogischeWerkervaring moeten hebben. 

Activiteiten G-voetbal. 

Naast recreatief voetbal wordt er gestreefd naar deelname aan wedstrijden, competities en 

toernooien. Ook gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse toernooi bij NAC 

Breda, dienen bij te dragen aan de binding onderling en aan de vereniging. 

  

  

v.v. Terneuzense Boys Beleidsplan 2010 - 2015 

V Commissiebestuur jeugd. Uitgangspunten. 

Het commissiebestuur jeugd streeft een stabiele jeugdopleiding na, die aantrekkelijk genoeg is 

voor spelers en speelsters in alle leeftijden en op alle niveaus om bij de Boys te willen spelen. 

Daarvoor is het uitgangspunt een stabiele organisatie met een goed begeleidingsteam, welke 

aangestuurd wordt door een stevig commissiebestuur jeugd, ondersteund door een aantal 

technische jeugdcoördinatoren. 

Uitgangspunt is verder dat de werving bij voorkeur van onderaf (E, F en kabouters) verloopt 

en door neutrale wervende activiteiten. Terneuzense Boys zal geen jeugdspelers van andere 

verenigingen benaderen. Indien spelers er zelf voor kiezen om bij de Terneuzense Boys te 

komen voetballen dan wel dat zij duidelijk aangeven een andere vereniging te zoeken, zal het 

commissiebestuur jeugd actief zijn om ze bij de Boys te krijgen wanneer deze een 

meerwaarde bieden. 

Het uitgangspunt om geen andere spelers te benaderen geldt overigens niet ten aanzien van 

verenigingen die actief werven binnen de leden van Terneuzense Boys! 

Regionale jeugdvoetbalopleidingen (al dan niet “commercieel”) zullen mits zij een pro-

actieve houding jegens de Boys uitstralen positief behandeld worden. Indien die pro-actieve 

houding jegens de Boys er niet is zullen wij ons neutraal en volstrekt passief opstellen. 

Doelstelling. 

Kwalitatief. 

De jeugdopleiding van de voetbalvereniging Terneuzense Boys stelt zich ten doel alle 

jeugdleden en kaderleden de optimale omgeving te bieden om zich als mens en als voetballer 

positief te ontwikkelen en plezier te beleven aan de voetbalsport. Elke speler dient dan ook in 

een team te kunnen spelen dat past bij zijn mogelijkheden, competenties en intenties. 

Standaardteams dienen daartoe op regionaal niveau met de hoogst geklasseerde Zeeuwse 

verenigingen te competeren. Tevens streven we er naar dat de standaardjeugdteams A tot en 

met D in de hoofdklasse gaan spelen. 

Adequate begeleiding in zowel technisch, prestatief als sociaal opzicht zijn daarbij 

onontbeerlijke voorwaarden. 

  

  

(vervolg V commissiebestuur jeugd,doelstelling) 
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Kwantitatief. 

Doelstelling is om minimaal om 22 jeugdteams in stand te houden. Het betreft een A1, A2, 

B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3,D4, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F1, F2, F3, F4, F5 en F6. In elk 

voorjaar wordt daar een kabouterteam (niet uitkomend in competitieverband) aan toegevoegd 

Een uitbreiding van teams boven het genoemde aantal wordt alleen doorgevoerd als de interne 

organisatie daartoe de mogelijkheden geeft en dit kwantitatief verantwoord is. 

Werkwijze. 

Begeleiding en aansturing. 

Het commissiebestuur jeugd bestaat uit een jeugdvoorzitter, die zitting heeft in het 

hoofdbestuur, een jeugdsecretaris, de jeugdwedstrijdsecretaris en een aantal commissieleden. 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de jeugdopleiding, voor 

zover omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Tevens 

is deze verantwoordelijk voor de „exploitatie‟ van het jeugdhonk en de integratie daarvan in 

de vereniging. 

Naast het commissiebestuur jeugd is er de functie van technisch jeugdcoördinator (bij 

voorkeur 3). Deze fungeren als spil tussen de diverse jeugdteams, bemoeien zich met 

technische zaken van de kabouters tot en met de A-junioren. De technisch jeugdcoördinator is 

mede verantwoordelijk voor: de doorstroming van de jeugdspelers door de hele 

jeugdopleiding, voor de samenstelling van de jeugdteams, voor de begeleidende bezetting 

daarvan en voor de (coördinatie van) opleiding van jeugdtrainers en –begeleiders, zowel 

intern als extern. 

Het begeleidingsteam van de jeugdopleiding bestaat uit minimaal 1 trainer en 1 jeugdleider 

per team. Van groot belang is dat de begeleiding op een goede en verantwoorde manier wordt 

ingevuld. Dit betekent dat de trainers en begeleiders minimaal 1 keer per twee seizoenen een 

„deskundigheidsbevordering‟ volgen, onderwerp in overleg vast te stellen 

De volledige technische verantwoordelijkheid (techniek en tactiek) ligt bij de trainer van het 

team, bij de junioren wordt er dan ook vanuit gegaan dat de trainer ook altijd aanwezig is 

tijdens de wedstrijden. 

Voor de trainers van de standaardteams A tot en met D wordt de voorwaarde gesteld dat deze 

in het bezit dienen te zijn van een relevante opleiding en of in het bezit zijn van eerder 

verworven competenties (voldoende ervaring). Afhankelijk van opleiding/eerder verworven 

competenties wordt een onkostenvergoeding verstrekt . 

De jeugdleider is verantwoordelijk voor de organisatie van randvoorwaarden zoals 

clubkleding, vervoer, wedstrijdadministratie, verzorging en begeleiding. 

  

  

(vervolg V commissiebestuur jeugd, werkwijze) 

Inhoudelijk. 

De trainer(s) van een team is (zijn) verantwoordelijk voor het adequaat begeleiden van de 

trainingen, het „registreren‟ van de aanwezigheid en de spelers aanspreken op hun 

verantwoordelijkheden. Verder is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van de individuele 
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technische en tactische ontwikkeling van „zijn of haar‟ spelers. De trainer is verantwoordelijk 

voor de opstelling, maar ook voor het feit dat iedere speler voldoende aan voetballen toekomt. 

Goed overleg met diens leider is belangrijk om ook de „sociale begeleiding‟ en de contacten 

met de ouders goed te kunnen laten verlopen. Daarnaast is een goede informatieverstrekking 

over de progressie van zowel de individuele spelers als het collectief aan / communicatie met 

de technisch jeugdcoördinator van groot belang. 

Coaching dient ten allen tijde te geschieden vanuit een positieve stimulerende inslag en op 

een manier die getuigt van respect zowel ten aanzien van onze eigen spelers, de tegenstanders, 

toeschouwers, supporters, vrijwilligers als de overige begeleiders (tegenpartij, scheidsrechter). 

De jeugdleider speelt samen met de trainer een cruciale rol in de randvoorwaardelijke 

organisatie, de contacten met de ouders / verzorgers, alsmede de „sociale begeleiding‟ van de 

individuele spelers alsmede het team als geheel. 

Indien er geen reguliere wedstrijdactiviteit is, heeft de trainer de verantwoordelijkheid in 

overleg met de technisch jeugdcoördinator, het commissiebestuur jeugd of de 

jeugdwedstrijdsecretaris vervangende activiteiten te organiseren en te begeleiden. Het betreft 

hier met name de seizoensvoorbereiding, de winterstop, eventuele wedstrijddagen bij 

afgelasting of competitievrije zaterdagen. 

In de komende periode dient er een samenhangend technisch beleid te worden ontwikkeld dat 

tijdens deze periode kan worden vastgesteld. Bij voorkeur leidt dit tot een leerlijn, met een 

beschrijving van de te behalen doelen (vaardigheden) per leeftijdscategorie per 

seizoensperiode. 

De coördinatie hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het commissiebestuur 

jeugd en de technisch jeugdcoördinatoren. 

Activiteiten. 

Vanaf de E-teams trainen alle teams 2 keer per week, de F-teams 1 keer per week. Vanaf de 

2e jaars E‟s is er wekelijks een keeperstraining. Doelstelling is om in de komende periode het 

begrip technische circuittraining te introduceren voor E-pupillen. 

  

  

(vervolg V commissiebestuur jeugd, werkwijze, activiteiten) 

Naast de wekelijkse trainingen en reguliere wedstrijden worden door het commissiebestuur 

jeugd tal van andere activiteiten voor de jeugd georganiseerd, zoals „4 tegen 4‟- toernooien op 

woensdagmiddag (eventueel ook voor niet-leden), Sinterklaasfeest, paasactiviteit, toernooien 

voor alle teams, een bezoek aan een Eredivisie-competitie-wedstrijd en een jaarlijks 

nachtkamp voor E en F-pupillen. 

De activiteitenkalender wordt op de website gepubliceerd. De organisatie van de activiteiten 

wordt bij een afzonderlijke bijzondere commissie (geen commissiebestuur) ondergebracht. 

Daarnaast heeft elk team de mogelijkheid om het seizoen met een extra activiteit af te sluiten. 

Voor alle nieuwe leden is er een geactualiseerd informatieboekje beschikbaar met alle 

wetenswaardigheden van onze jeugdopleiding. 

Jaarplanning. 
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De uitvoering van de in dit beleidsplan beschreven activiteiten wordt jaarlijks vastgelegd in 

een „jaarplan commissiebestuur jeugd‟. Onderdeel hiervan is de planning van de 

vergaderingen van deze commissie en de bijeenkomsten met het begeleidingsteam. In 

principe komt de commissie 1 keer per 6 weken bijeen, terwijl er minimaal 2 maal per jaar 

een bijeenkomst is met het begeleidingsteam. 

Het „jaarplan commissiebestuur jeugd‟ zal telkens voor aanvang van het nieuwe seizoen 

worden behandeld (in de mei/juni bijeenkomst) in de begeleidingsteam bijeenkomst. 

Materialen. 

Om een goede begeleiding te kunnen waarborgen dient te worden gezorgd voor goede 

randvoorwaarden. Naast voldoende ruimte op een kwalitatief goed trainingsveld, geldt dat 

voor alle teams dan ook dat voor de trainingen voldoende trainingsmaterialen aanwezig 

dienen te zijn, van aanvaardbare kwaliteit. 

Een groot en kwalitatief goed trainingsveld is aanwezig en binnen onze vereniging, er is een 

groot arsenaal aan „algemene materialen‟ beschikbaar: verplaatsbare doelen van diverse 

afmetingen, pillonen en andere afzettingsmaterialen et cetera. Daarnaast dient bij elk team per 

speler een trainingsbal en per speler een hesje (in twee afzonderlijke kleuren verdeeld over het 

team) aanwezig te zijn. 

  

  

(vervolg V commissiebestuur jeugd, werkwijze, materialen) 

Voor wat betreft clubkleding spelen alle teams inmiddels in nieuwe tenues (shirt, broek en 

sokken). Deze worden na afloop van de sponsorperiode (afhankelijk van een nieuwe sponsor) 

vervangen door de dan vigerende kledinglijn. Verder worden in overleg met de Stichting 

Sponsoring Voetbalvereniging "Terneuzense Boys" zoveel mogelijk teams voorzien van 

deugdelijke trainingspakken te dragen rondom wedstrijden. Voor het uitlenen van materialen 

bestaat een kledingprotocol waaraan alle leden zich dienen te houden. 

 

Financiën. 

De jeugdopleiding is financieel afhankelijk van de gehele vereniging. Er is sprake van een 

rekening-courant relatie met een „vaste‟ bijdrage uit algemene middelen. Jaarlijks wordt bij 

aanvang van het seizoen een algehele begroting opgesteld, waarvan het budget van de 

jeugdopleiding een onderdeel vormt. Naast het vaste deel via de bovengenoemde bijdrage, 

moeten extra inkomsten worden verworven door extra activiteiten zoals de organisatie van de 

„Jeugdvoetbaldagen‟, de „Grote Clubactie‟, de Jeugdlotto, sponsorloop en dergelijke. 

Jeugdtoernooien worden met behulp van extra sponsoring bekostigd, waarbij de 

jeugdopleiding financieel garant staat voor de toernooien F tot en met A. Uitgangspunt is dat 

de toernooien kostendekkend zijn. Er worden geen contante vergoedingen verstrekt aan 

bezoekende clubs. 

De doelstellingen zoals geformuleerd in dit beleidsplan zullen een bijstelling van de algemene 

bijdrage in de begroting tot gevolg dienen te hebben, willen we die ambities ook kwalitatief 

waar kunnen blijven maken. 
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De exploitatie van het jeugdhonk is „zelfbedruipend‟, dit houdt in dat materialen t.b.v. het 

jeugdhonk worden bekostigd uit de directe opbrengsten van de consumptie-verkoop alsmede 

van de extra acties. 

  

  

v.v Terneuzense Boys Beleidsplan 2010 - 2015 

VI Commissiebestuur Kantine, Accommodatie en Materialen. 

Doelstelling. 

Instandhouding, doelmatig en optimaal gebruik van kantine, accommodatie en materialen ten 

behoeve van de vereniging. Door de stichting BAZ (Beheer Accommodatie Zuidersportpark) 

is het onderhoud van de accommodatie aan de vereniging overgedragen. Jaarlijks ontvangt de 

vereniging hiervoor een bijdrage 

Werkwijze. 

De commissie bestaat uit een voorzitter (de algemeen secretaris die zitting heeft in het 

hoofdbestuur) en minimaal twee andere commissieleden. De commissie draagt zorg voor 

voldoende 'bemensing' voor het “horeca-deel”, onderhoud gebouwen, sportvelden materieel, 

materiaal et cetera en maakt en beheert een onderhoudsplan voor de accommodatie. 

Activiteiten. 

Het commissiebestuur kantine, accommodatie en materialen inventariseert jaarlijks ten 

behoeve van de opstelling van de begroting en het nieuwe voetbalseizoen de wensen ten 

aanzien van materialen etcetera van de diverse commissiebesturen. De commissie draagt 

voorts zorg voor het verschaffen van informatie ten aanzien van de onderhoudslasten van de 

accommodatie. 

Zorg voor regulier dagelijkse werkzaamheden zoals schoonmaken, onderhoud gebouwen, 

bezetting “horecadeel”, onderhoud terrein, maaiwerk et cetera. 

Opening kantine op dinsdag- en donderdagavond alsmede op de zaterdagen. Het organiseren 

van extra activiteiten vindt plaats in overleg met het commissiebestuur kantine, accommodatie 

en materialen. Deze activiteiten blijven beperkt tot clubgebonden activiteiten. 


