
NIEUWSBRIEF
UPDATE VOETBALZAKEN

Beste leden,

Wellicht is het jullie al op opgevallen dat er wat nieuwe mensen rondlopen 
bij ons op de vereniging die van buiten Wippolder komen, dat er nieuwe 
vrijwilligers zijn opgestaan en dat er ook nog steeds bestaande mensen bezig 
zijn die heel veel voor onze club doen. Samen zijn deze mensen het team 
Voetbalzaken gaan vormen. En omdat er veel veranderingen zijn doorgevoerd 
willen we jullie graag door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte brengen 
wat er is veranderd en wie waar verantwoordelijk is. 
Een wijziging is dat we een aantal functies met Manager aanduiden. 
Dat is gedaan om de lading te dekken van deze functies. Er moet 
namelijk heel wat gemanaged en georganiseerd worden binnen onze 
vereniging. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het opleiden van trainers, het 
begeleiden van scheidsrechters of het bemannen van de commissiekamer. 

Het is voor ons zelf ook nog een beetje wennen. Waar een tijdje terug een paar 
mensen de club op hun schouders droegen en heel snel konden schakelen 
zijn er nu meer vrijwilligers bijgekomen. Het voordeel daarvan is dat het 
vrijwilligerswerk wordt verdeeld maar het nadeel is dat er soms wat minder 
snel geschakeld wordt.
 
Tenslotte gaan we de komende jaren werken aan het vrouwenvoetbal 
binnen Wippolder. Iets waar ik persoonlijk heel trots op ben. 

Veel plezier met het lezen van deze speciale nieuwsbrief!
Later in het seizoen komt er nog een special die alleen in het teken staat van 

vrijwilligers.  

Ron Buijze
(Manager Voetbalzaken)
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SV Wippolder nieuwsbrief

NIEUWE STRUCTUUR VOETBALZAKEN

25 september 2020Een club waar je bij wilt horen!

Het afgelopen jaar hebben we een nieuwe 
organisatiestructuur voor Voetbalzaken 
gevormd met diverse afdelingen, functies en 
rollen. Graag lichten we de afdelingen toe 
en stellen we mensen op de verschillende 
posities voor. 

Voetbalzaken Opleidingen 
Voetbalzaken opleidingen gaat over het 
opleiden van trainers binnen onze club. Naast 
dat we het volgen van cursussen bij de KNVB 
stimuleren. Vinden we het als club belangrijk 
om ook zelf onze trainers te ondersteunen 
en op te leiden. We gaan dit op technisch, 
tactisch, didactisch en pedagogisch vlak 
doen. Michael Simons van voetbalschool 
Topgame Football Acadamy, Henk Poortvliet 
en Wil de Visser vormen samen de afdeling 
Voetbalzaken Opleidingen. 

Communicatie & Coördinatie
Om alles goed te laten verlopen binnen de club 
is communicatie en coördinatie belangrijk. 
De Hoofd Coördinator Bianca van Zwieten 
en Vrijwilligerscoördinator John Körver 
hebben de krachten gebundeld met een 
aantal nieuwe vrijwilligers en samen vormen 
zij C&C. Samen met andere commissies 
denken wij mee over het communiceren van 
(voetbal)zaken. Daarnaast gaan wij ook de 
verhalen van leden van de club vertellen, een 
eerste portret film over Frans Krauz is hier al 
een voorbeeld van. Het nieuwe team wordt 
verder gevormd door Teamleider Bryan van 
Kampen, Vormgever Tim Lötters, Schrijver 
Steven Ravenshorst, Eventmanager Lars 
Keijzer en Cameraman/Editor Roan Brinkhof. 

Voetbalzaken Consultancy 
Binnen de club zijn we druk bezig met het schrijven 
van nieuwe beleidsstukken en schrijven van 
andere documenten. Voetbalzaken Consultancy 
is in het leven geroepen om mee te denken in 
lopende en nieuwe projecten van onze club. Dit 
is begonnen met het ING Sponsorplan en we 
gaan dit dus verder bouwen naar andere zaken. 
Te beginnen met het Organisatorisch Voetbal 
Beleidsplan. Kees van der Zweep en Bryan van 
Kampen denken graag mee met de club. 

Technisch Hart 
Het technisch Hart is in het leven geroepen 
om de visie op het voetbal technisch vlak op 
te stellen en de voetbalidentiteit te bepalen en 
vervolgens dit alles te monitoren.  Het technisch 
hart is een verzameling van een groep mensen 
die samen in verschillende functies een rol 
spelen in de opleiding van onze spelers. De 
Hoofdtrainer van de selectie Ronald Hes, 
Richard Hiep Hoofdtrainer 16-23, Dick vd 
Struif Hoofdtraiiner JO17/JO19, André Friebel 
Manager Voetbalzaken Senioren, Arnoud 
Eekhof Manager Voetbalzaken Jeugd hebben 
allen zitting genomen in het technisch hart. 
Daarbij hebben ze allemaal een belangrijke 
functie binnen onze voetbalopleiding. 

Arnoud Eekhof is benoemd als Projectleider 
voor het opstellen van het Voetbal Technisch 
Beleidsplan en zal hierbij ondersteunt worden 
door Henk Poortvliet van de afdeling Opleidingen.
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ORGANOGRAM VOETBALZAKEN

Bestuurslid 
Manager VZ

VZ opleidingen
Communicatie 
& Coordinatie 

Manager 
VZ jeugd

Manager voetbal
ondersteundende 

zaken

Manager
VZ senioren

Manager 
materiaal/kleding

Technisch 
hartVZ consultancy

Manager 
vrouwenvoetbal

Uitleg organogram
Het organogram is hierboven te zien.

Het bestuurslid is verantwoordelijk voor 
Voetbalzaken. Communicatie & Coördinatie, 
Voetbalzaken Opleidingen, en Voetbalzaken 
Consultancy geven ondersteuning aan de diverse 
afdelingen: Jeugd, Voetbal Ondersteunende 
Zaken, Senioren, Materiaal/Kleding.

De Managers vormen samen het Management 
Team. Een keer per 6 weken komen zij bij elkaar. 
Tijdens dat overleg staan de organisatie en het 
Voetbal Organisatorisch Beleidsplan centraal.

Voorbeelden van zaken die op de agenda 
staan zijn: Hoe gaat het met het beheren van 
de ballen en de materialen? Hoe kunnen we 
helpen het vrouwen voetbal binnen Wippolder 
meer op de kaart te zetten? Maar ook hebben 
we de komende tijd genoeg mensen die in de 
commissiekamer zitten? En nog veel meer. In 
dit overleg gaat het niet over voetbal, maar wel 
over de zaken die er voor zorgen dat we met 
z’n allen kunnen voetballen. De plekken waar 
dat laatste bijvoorbeeld wel gebeurd is bij onze 
jeugdopleiding met de hoofdtrainers en bij het 
Technisch Hart.
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WIE IS WIE?

Wie ben ik? Lars van den Berg
Wat is mijn functie binnen de club? Hoofd scheidsrechterszaken
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Het  doel is om alle randzaken voor de scheidsrechters goed te gaan 
regelen. Daarnaast er voor te zorgen dat er meer scheidsrechters 
bij komen en de bestaande het met veel plezier blijven doen.

Wie ben ik? André Friebel
Wat is mijn functie binnen de club? Manager Voetbalzaken 
Senioren
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Mijn doel is om ALLE senioren, staf, trainers en vrijwilligers te (laten) 
faciliteren om lekker te trainen, te voetballen en met plezier op de 
club te zijn. Daarvoor verwacht ik een cultuur te creëren, waarbij 
IEDEREEN respect heeft voor elkaar, verantwoordelijkheid neemt 
en vanzelfsprekend regelmatig iets voor de vereniging doet.  

Wie ben ik? Wendela Kuper 
Wat is mijn functie binnen de club? Manager vrouwenvoetbal
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Ik hoop dat we de komende jaren meidenvoetbal op de kaart kunnen 
zetten bij wippolder en dat er meer meiden lid worden van de club.

Wie ben ik? Ronald Hes
Wat is mijn functie binnen de club? Hoofdtrainer selectie 
Wippolder
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Samen de selectie op een hoger niveau brengen (1ste klasse) 
zodat de aantrekkingskracht voor de jeugd nog groter gaat worden 
om bij de club te komen spelen.
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Wie ben ik? Arnoud Eekhof
Wat is mijn functie binnen de club? Hoofd Jeugd Opleiding / 
manager jeugd voetbalzaken
Een anekdote over de binnen de club: 
Ik zet in op verbinding en betrokkenheid van leden en ouders 
binnen de club, alle jeugdspelers met plezier beter worden. Maar 
extra aandacht voor de M017. Zij horen er ook bij en verdienen ook 
volledige aandacht van de club en binnen de club. De club heeft 
mooie ambities en ik vind dat we gezamenlijk in moeten zetten op 
samenwerken. Mijn credo is: Één team één taak!

Wie ben ik? Geert Ravenshorst
Wat is mijn functie binnen de club? Veldindeling en 
wedstrijdsecretariaat 
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Geen sappige anekdote, maar ik word blij als ik iedereen lekker zie 
voetballen (en zelf ook lekker kan voetballen).

Wie ben ik? Bianca van Zwieten
Wat is mijn functie binnen de club?: Hoofdcoördinator
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Waar ik mij vooral mee bezig wil houden is verbinden maken tussen 
de jeugd en de senioren. We zijn met elkaar de club Wippolder

Wie ben ik? Rene Koetsenruyter
Wat is mijn functie binnen de club? Trainer van het 2e
Een anekdote over de functie binnen de club:
Mijn doel is jongens vanuit de O19 beter te maken en teleurgestelde 
jongens op te vangen in de goede en leuke groep van het 2e.
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Wie ben ik? Nico Tillie
Wat is mijn functie binnen de club? Hoofdtrainer JO13/14/15 en 
hulp-trainer/coach MO17-1
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Ik weet niet of het bord nog hangt bij de trap naar de kantine, 
maar toen ik pas begon bij de club stond erop ‘de club zit niet in 
de bestuurskamer, dat ben jezelf’ met een structuur vanuit de club 
maken we met elkaar deze club, als we dat blijven doen, kunnen we 
met elkaar genieten van die mooie sport binnen een mooie club met 
veel vrienden en vrijwilligers.  Los van sportieve successen zoals 
kampioenschappen van diverse teams en o.a. 2 deelnames aan 
NK’s als coach met de jongens ben ik met name blij dat we vorig 
jaar op het laatste moment -en puur op wilskracht - met een paar 
mensen hebben doorgezet om het Damesteam bij Wippolder voor 
elkaar te krijgen.  Inmiddels is dat de MO17-1. Hopelijk kunnen we 
dat verder uitbouwen alsook iedereen met plezier laten voetballen.

Wie ben ik? John Körver                                                                         
Wat is mijn functie binnen de club? Vrijwilligerscoördinator                        
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Ik zou het mooi vinden als bij ieder lid de mindset ontstaat  “de club, 
dat ben jij”. We zijn iets moois aan het bouwen bij Wippolder maar 
dat lukt alleen als we het samen doen.

Wie ben ik? Dick van der Struif
Wat is mijn functie binnen de club? Hoofdtrainer JO19/17/16 en 
trainer van de JO14
Een anekdote over de functie binnen de club: 
Mijn doel is om SV Wippolder op een zo hoog mogelijk niveau 
brengen, dit met goed, verzorgd en herkenbaar voetbal, zowel in 
senioren als jeugd.

Wie ben je? Peter Tjeerdsma
Wat is je functie binnen de club? Manager ondersteunende zaken, 
daarnaast zit ik met veel plezier ook in een aantal commissies.
Een anekdote over de functie binnen de club?
Van nature ben ik een verdediger, maar dankzij de materiaalcommissie 
kan ook ik geregeld een goaltje maken.



Wie ben ik? Ron Buijze 
Wat is mijn functie binnen de club? Bestuurslid Manager 
Voetbalzaken
Een anekdote over de functie binnen de club? 
Mijn missie is om aan club te bouwen waar je trots op bent en waar 
je bij wilt horen. Vandaar ook ons slogan ‘Wippolder een club waar 
je bij wilt horen’.
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Wie ben ik? Hans Albersen
Wat is mijn functie binnen de club? Hoofd materiaalteam en lid 
webteam
Anekdote over de functie binnen de club: 
Materialen binnen onze club is vaak een punt van discussie, als we 
ervoor kunnen zorgen dat we er netjes mee omgaan alsof het van 
jezelf is dan grijpen we minder vaak mis en kunnen we ons budget 
gebruiken voor het op stand houden van doelen, kleding , ballen en 
overig materiaal. De grote kostenposten zijn o.a. reparatie doelen, 
netten en het onnodig kwijtraken van ballen. 

Zonder vrijwilligers geen vereniging! Wij zijn altijd op zoek naar talenten. Hieronder staan de actuele 
vrijwilligers vacatures:

Vacatures
- Hoofdtrainer JO8/JO9/JO10
- Secretaris van het bestuur
- Hoofd sponsoring
- Juridische zaken
- Vrijwilligerscommissie
- Assistent penningmeester
- Scheidsrechters
- Assistent trainers
- Commissiekamer
- Materialencommissie
- Ontvangst nieuwe leden
- Toernooicommissie
- Barcommissie zaterdag

Wil je weten wat de vacatures inhouden? Bekijk de 
vacaturepagina op de website.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? 
Mail dan naar: vrijwilliger@svwippolder.nl

De meest recente klussen en functies kun je ook 
altijd vinden op de website in de vrijwilligerscorner.

OPENSTAANDE VACATURES 
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