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I. Voorwoord  
 
In 2013 is het beleidsplan van de Sv Zalk door de leden vastgesteld. Dit plan heeft sindsdien gefungeerd 
als leidraad voor het te volgen beleid en het verwezenlijken van ambities. 
 
Beleidsmatig is er sprake geweest van een aantal moeizame jaren. Ook de bouw van het nieuwe MFD 
heeft hier invloed op gehad. 
Het bestuur van de sv Zalk gaat zich richten op het kwantitatief en kwalitatief versterken van de 
organisatie. Daarnaast ligt de focus op het verbeteren van de financiële situatie, het inrichten van de 
administratieve organisatie (commissies met bevoegdheden en taken) Ook de invulling van nieuwe 
sporten in het MFD zal verder worden ontwikkeld. 
 
Dit beleidsplan is een leidraad voor de hele sportvereniging. 
 
algemeen bestuur Sv Zalk 
September 2016 
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II. Organisatiestructuur  
 
Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen de vereniging. Zij beoordelen het bestuur op het 
gevoerde beleid. De sv Zalk kent een organisatiestructuur bestaande uit het bestuur met daaronder de 
commissies. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
. Voorzitter 
. Secretaris 
. Penningmeester 
. Bestuurslid Zaalsporten 
. bestuurslid Voetbal 
 

 
 
Tezamen blijven zij verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en legt minimaal 1x per jaar 
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. In deze vergadering wordt o.a. de jaarrekening 
over het afgelopen seizoen gepresenteerd. Tevens zal de begroting over het nieuwe seizoen worden 
besproken en de jaarverslagen van de zaalsporten en voetbal gedeeld worden. 
 
 
III. Missie en visie 

Missie 
De sv Zalk bouwt via de sport aan een respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier 
kan meedoen. Hierbij staat de ontwikkeling van de sportvereniging met haar leden centraal, alsmede het 
samenspel van de vereniging met haar maatschappelijke omgeving.  

We willen een bloeiende en financieel gezonde vereniging zijn waarbij ook ruimte is voor 
nevenactiviteiten. Het streven is het hebben van een goede financiële positie waardoor benodigde 
investeringen op een verantwoordelijke wijze kunnen worden gedaan met een sluitende exploitatie. 
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Visie 

Sport levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van mensen. 
Sport helpt jongeren en ouderen bewust te worden van hun mogelijkheden, leert hen om te gaan met 
andere mensen en helpt hen om te gaan met verlies en winst. Daarnaast verhoogt sport de cohesie in en 
de ontwikkeling van de samenleving. Door sport ontwikkelen mensen gevoelens van solidariteit, trots en 
vertrouwen in de toekomst. 

Sport als middel 
De sportvereniging speelt een belangrijke rol in onze samenleving. De vereniging is de speelplaats van de 
sport. Het draait allemaal om samen sport beleven en samen vereniging zijn, voor én door jong en oud. 
Sportclubs kunnen participeren in projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
maatschappij. Ze kunnen kinderen met overgewicht aanzetten tot meer bewegen, senioren aan het 
bewegen houden. We spreken hier van sport als middel. 

Sport als doel 
Maar sport is ook een doel op zich. De sportvereniging is en blijft namelijk de plaats bij uitstek om een 
lekker potje te voetballen, een partijtje te tennissen, fanatiek te basketballen, beter te worden op de 
evenwichtsbalk of de hersens te kraken achter het schaakbord. 

 
 
IV. Strategische doelstellingen 2016-2019 
 
Ten aanzien van de missie en visie zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. 
 
Algemeen :  
Nieuwe en extra activiteiten organiseren voor meerdere doelgroepen en zo een groter ledenaantal 
realiseren. 
 
Sportieve ambities : 
Het 1e en 2e voetbalelftal spelen op een zo hoog mogelijk niveau.  
 
Sponsoring : 
Vergroten van het aantal sponsoren en zo de inkomsten en betrokkenheid van het bedrijfsleven te 
vergroten. 
 
Communicatie : 
Proberen meer leden te werven met meer sporten 
Doorontwikkelen van de website en de social media (betrouwbaar) 
 
Financiën : 
Voeren van een financieel gezond beleid waaronder het jaarlijks hebben ven een sluitende begroting 
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1 Organisatie vereniging: 
 
1.1 Bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden bestuur  
 
Voorzitter 

 geeft leiding aan de vereniging; 
 zit de bestuursvergaderingen voor; 
 stelt de agenda voor de bestuursvergaderingen op;  
 houdt contacten met het bestuur van het MFD; 
 vertegenwoordigt de vereniging naar buiten en bij het voorzittersoverleg voetbalverenigingen 

Kampen (VVK); 
 is namens het bestuur trokken bij minimaal twee commissies. 

 
Secretaris 

 notuleert de bestuursvergadering en ledenvergadering; 
 is het adres voor de vereniging in zijn totaliteit; 
 regelt de zaken rond de Kamer van Koophandel; 
 maakt voor de ledenvergadering een jaarverslag van het bestuur; 
 het namens het bestuur passen reageren op kennisgevingen; 
 is namens het bestuur trokken bij minimaal twee commissies. 

 
Penningmeester 

 verzorgt de financiële zaken van de vereniging en kantine; 
 is contactpersoon voor alle financiële zaken van de vereniging en kantine; 
 zorgt voor betaling van de werknemers; 
 houdt contact met Sportkader betreffende de salarisuitbetalingen; 
 houdt eventueel contact met de belastingdienst; 
 maakt voor de ledenvergadering een financieel overzicht van de vereniging en kantine; 
 stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor; 
 houdt controle op lopende verzekeringen; 
 zorgt voor de aanvraag VOG; 
 zorgt voor aanvraag subsidies; 
 houdt regelmatig controle op de inkomsten en uitgaven per sportonderdeel; 
 is namens het bestuur trokken bij minimaal twee commissies. 

 

Bestuurslid afdeling voetbal  
 is binnen het bestuur de contactpersoon en verantwoordelijk voor de afdeling voetbal;  
 is contactpersoon voor de vereniging bij de KNVB; 
 maakt voor de ledenvergadering een jaarverslag van de afdeling voetbal; 
 is namens het bestuur trokken bij minimaal twee commissies. 

 
Bestuurslid afdeling zaalsporten 

 is binnen het bestuur de contactpersoon en verantwoordelijk voor de afdeling zaalsporten; 
 is contactpersoon voor eventuele aan de zaalsporten gerelateerde bonden en verenigingen 

waarmee gezamenlijk activiteiten georganiseerd worden; 
 is lid van de technische commissie zaalsporten en minimaal 1 andere commissie van het bestuur; 
 maakt voor de ledenvergadering een jaarverslag van de zaalsporten; 



Beleidsplan 2016-2019 sv Zalk 

 

7 

1.2 Commissies 
 
Het bestuur laat zich bijstaan door de volgende commissies: 

 technische commissie voetbal 
 commissie zaalsporten 
 onderhoudscommissie / materiaalcommissie 
 kantinecommissie 
 sponsorcommissie  
 activiteitencommissie 
 communicatiecommissie 
 secretariaat voetbal/ wedstrijdsecretaris 
 commissie lidmaatschap 
 jeugdcommissie (nog niet actief) 

 
 Een commissie bestaat, naar gelang de behoefte, uit één of meerdere personen maar in ieder 

geval één lid van het algemeen bestuur.  
 Een commissie overlegt zo vaak als men dat nodig acht maar minimaal twee keer per jaar. 
 De commissie overlegt indien nodig tijdens een bestuursvergadering met het bestuur. Hierbij 

legt de contactpersoon alle relevante zaken van de commissie voor aan het bestuur. 
 Indien er in een commissie een vacature ontstaat, zal de commissie een nieuwe kandidaat bij het 

bestuur voordragen. Wijzigingen in de nieuwe samenstelling van een commissie worden op de 
website vermeld. 

 Elke commissie kan voorstellen ter besluitvorming aan het bestuur voorleggen. 
De genomen besluiten worden door de betreffende commissie uitgevoerd. Bij dringende zaken 
kan de commissie zelf een besluit nemen en tot uitvoering overgaan.  

 
1.3 Werkzaamheden Commissies 
 
Technische Commissie Voetbal 

 zorgt voor voldoende leiders en begeleiding bij de elftallen; 
 zorgt voor grensrechters bij de elftallen; 
 stelt in nauw overleg met het bestuur de hoofdtrainer en begeleiders aan; 
 stelt in overleg met het bestuur de trainer(s) en begeleiders aan voor de overige (zowel jeugd al 

senioren) elftallen; 
 houdt periodiek overleg met de trainers; 
 houdt periodiek overleg met de seniorenleiders en de jeugdleiders; 
 is vraagbaak bij eventuele geschillen en ideeën voor de voetbal; 
 werkt nauw samen met wedstrijdsecretaris en secretariaat voetbal; 
 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 

bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering; 
 is aanspreekpunt voor scholings- bijscholingsmogelijkheden. 

 
Commissie zaalsporten 

 onderhoudt contacten met de KNGU; 
 stelt in overleg met het bestuur de betaalde leiders zaalsporten aan;  
 zorgt voor voldoende leiding bij de zaalsporten; 
 is het aanspreekpunt voor de leiding van de zaalsporten; 
 houdt periodiek overleg met de leiding zaalsporten; 
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 houdt materialen in de gaten en regelt vervanging, reparatie of vernieuwing; 
 ondersteunt bij wedstrijden/ toernooien; 
 is aanspreekpunt voor de materiaalbeheerder van de Gemeente Kampen (keuring en/of 

aanschaf van sportinventaris); 
 aanspreekpunt voor de Gemeente Kampen en Oranjeschool; 
 is vraagbaak bij eventuele geschillen of ideeën voor de zaalsporten; 
 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 

bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering; 
 is aanspreekpunt voor scholings- bijscholingsmogelijkheden. 

 
Onderhoudscommissie/materiaalcommissie 

 zorgt voor het onderhoud aan het veld voor wat betreft de met de gemeente Kampen 
overeengekomen zelfwerkzaamheden; 

 zorgt voor onderhoud van de sponsorborden in nauw overleg met de sponsorcommissie; 
 is verantwoordelijk voor de hulpmaterialen die nodig zijn voor de werkzaamheden; 
 zorgt voor voldoende personeel bij voorkomende werkzaamheden. 

 
Onder materiaal verstaan we:  

 zorgt voor kleding van de sporters; 

 zorgt voor wedstrijd- en oefenmaterialen;  

 het door de vereniging aangeschafte materiaal voor de zaalsporten;  

 al het overige materiaal nodig voor het beoefenen van de diverse sporten; 
 beheert het materiaal van de vereniging; 
 vervangt kapot/versleten materiaal; 
 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 

bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering. 
 
Kantinecommissie  

 beheert de kantine;  
 heeft nauw contact met de beheerder van het MFD; 
 zorgt voor voldoende personele bezetting; 
 zorgt voor schoonmaak kantine; 
 zorgt voor voldoende voorraad en overlegt met beheerder MFD over de inkoop van de diverse 

artikelen; 
 is aanspreekpunt voor scholings- bijscholingsmogelijkheden van de kantinevrijwilligers; 
 zorgt i.s.m. secretariaat voetbal voor de EHBO’ers/BHV; 
 is aanspreekpunt voor de verhuur van materialen; 
 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 

bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering; 
 is verantwoordelijk voor geldelijke stromen van de kantine. 

 
Sponsorcommissie 

 houdt contact met de sponsors; 
 zoekt actief naar nieuwe sponsors; 
 organiseert i.s.m. activiteitencommissie minimaal 1 sponsorbijeenkomst; 
 zorgt voor de sponsorcontracten; 
 zorgt voor vervaardigen en monteren van de sponsoruitingen i.s.m. onderhoudscommissie; 
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 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 
bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering. 

 
Activiteitencommissie 

 organiseren en uitvoeren van sportieve en sociale activiteiten voor alle leden; 
 stelt jaarlijks voor september een activiteitenkalender op; 
 dit in nauw overleg met alle commissies; 
 heeft overleg met beheerder MFD voor de te organiseren activiteiten; 
 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 

bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering. 
 
Communicatiecommissie 

 bijhouden en beheren van de website en sociale media; 
 het produceren van een nieuwsbrief (kwartaal) en presentatiegids (een per jaar); 
 het maken van PR uitingen en aankondigingen; 
 i.s.m. sponsorcommissie produceren van sponsorpagina in de regionale kranten; 
 stelt jaarlijks vooraf een financieel plan op van de benodigde middelen en overlegt dit met het 

bestuur. Bestuur geeft al dan niet toestemming voor uitvoering. 
 
Secretariaat voetbal/ wedstrijdsecretaris 

 onderhoudt contacten met de KNVB; 
 regelt inschrijvingen en spelerspassen; 
 verspreid de ontvangen communicatie m.b.t. de voetbal;  
 zorgt voor de wedstrijdplanning; 
 zorgt i.s.m. kantinecommissie voor de EHBO’ers/BHV; 
 is aanspreekpunt voor relevante/verplichte scholings- bijscholing; 
 zorgt i.s.m. met de leiders voor oefenwedstrijden van de senioren en jeugd tijdens de 

voorbereiding en de winterstop; 
 geeft elke week aan welke competitiewedstrijden er gespeeld moeten worden; 
 geeft afgelastingen aan de elftalleiders, de tegenstanders en de scheidsrechters door; 
 is de spil voor het regelen van scheidsrechters bij senioren en jeugd; 
 zorgt er voor dat het kantinepersoneel tijdig op de hoogte is van de wedstrijden en de 

afgelastingen; 
 

Commissie lidmaatschap 
 verzorgt aan – afmeldingen van leden; 
 houdt een actuele ledenlijst bij; 
 communiceert de wijzigingen naar de betreffende personen/commissie; 
 houdt de contributiebetalingen bij en informeert de penningmeester hierover; 
 verzorgt de KNGU bondscontributie; 

 
Jeugdcommissie (nog niet actief) 

 zijn jeugdleden van de sv Zalk (tot 18 jaar); 
 komen met voorstellen en/of wensen m.b.t. jeugdactiviteiten; 
 initiëren van nieuwe sporten voor de jeugd; 
 adviseert het bestuur m.b.t. jeugdzaken; 
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Elke commissie dient er voor te zorgen dat zij voldoende mensen activeert om de werkzaamheden uit te 
voeren. De commissie heeft bij uitvoerende werkzaamheden de leiding en helpt mee. 
 
1.4 vertrouwenspersoon 
De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een persoon binnen de 
vereniging aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Dit kan betrekking hebben op bijvoorbeeld 
seksuele intimidatie of persoonlijke problemen. De vertrouwenspersoon zal hiervan een rapport maken 
dat naar het bestuur gaat. De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan op de 
website van de vereniging. Speciaal voor dit doel heeft de vertrouwenspersoon een speciale cursus 
gevolgd. 
 
Hoofdstuk 2: Technische Zaken 
 
2.1 Afdeling Voetbal 
De afdeling voetbal kent de volgende onderdelen: 
a. senioren heren 
b. senioren dames 
c. junioren 
d. pupillen 
 
2.1 a. Senioren heren 
Bij de senioren onderscheiden we het 1e en de overige elftallen. 
De selectie voor het 1e elftal bestaat uit minimaal 16 spelers.  
 
Voor het trainen van de selectie van het 1e elftal stelt de t.c. voetbal, in nauwe samenwerking met het 
bestuur, een gediplomeerd trainer aan. De t.c. voetbal bereidt de aanstellingsprocedure voor. Het 
bestuur geeft vooraf de financiële grenzen aan. De t.c. voetbal voert, aangevuld met minimaal één 
bestuurslid, de sollicitatiegesprekken. De meest geschikte kandidaat wordt voorlopig aangesteld. Na 
instemming van het bestuur wordt de aanstelling definitief. De aanstelling is in de regel voor één jaar. In 
november/december wordt door de t.c. voetbal, na de selecties, of de vertegenwoordigers daarvan, en 
de leiders gehoord te hebben, besloten de aanstelling al dan niet te verlengen. Het financiële gedeelte 
van de verlenging wordt altijd, aan de hand van een voorstel van de penningmeester, door het bestuur 
ingevuld. 
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden kan er ook voor de lagere elftallen een betaalde trainer 
worden aangesteld. 
 
De selectie traint twee keer per week. De trainingstijden zullen in overleg met de trainer en t.c. voetbal 
worden vastgesteld. De trainer begeleidt het 1e bij de wedstrijden. 
 
De t.c. voetbal zorgt er verder voor dat elk elftal 1 of meerdere leiders heeft. Tevens zal er per elftal voor 
een grensrechter worden gezorgd. 
 
Een verzorger of masseur zal worden aangesteld indien daarvoor financiële mogelijkheden zijn. 
 
Indien een trainer, om wat voor reden dan ook, een training niet aanwezig kan zijn, dient hij zelf voor 
vervanging te zorgen. Lukt dit niet, dan zal hij overleggen met de t.c. voetbal. Samen zullen ze voor een 
oplossing zorgen. 
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De leiders zullen samen met de t.c. voetbal periodiek overleg hebben over de voortgang. 
 
De leiders dienen voor een wedstrijd alle zaken te regelen. Zij zijn verantwoordelijk voor alle materialen 
en andere zaken.  
 
2.1b Senioren dames 
Er wordt nog niet aan een competitie meegedaan. Wel kunnen wedstrijden met ander dameselftallen 
worden georganiseerd.  
Doelstelling op langere termijn: 
- Meisjes die spelen in de gemengde juniorenelftallen gaan doorstromen naar een dameselftal. 
- Indien mogelijk wordt er aan de competitie worden deelgenomen. 
 
2.1 c. Junioren. 
Bij de junioren onderscheiden we een drietal leeftijdsgroepen, te weten: 
Jongeren onder de 19 jaar  
Jongeren onder de 17 jaar 
Jongeren onder de 15 jaar. 
 
Deze leeftijdsgroepen zullen 1 of 2 keer per week worden getraind. De elftallen bestaan zowel uit 
jongens als meisjes. 
Het niveau wordt bepaald door de T.C. Voetbal, na overleg met de jeugdtrainers. 
 
2.1 d. Pupillen 
Bij de pupillen onderscheiden we ook een drietal leeftijdsgroepen, te weten: 
 
Jongeren onder de 13 jaar 
Jongeren onder de 11 jaar 
Jongeren onder de 9 jaar. 
 
Bij voldoende belangstelling kunnen ook de 4-6 jarigen(de mini’s) op zaterdag kennis maken met het 
voetbal. De teams bestaan uit zowel jongens als meisjes. 
 
Vooral bij de jongeren onder de 11 jaar geldt dat spelvreugde voorop moet staan. Spelenderwijs zal het 
voetbalspel hen worden bijgebracht. Vanaf jongeren onder de 12 jaar zal wat meer gerichter op de 
wedstrijd getraind kunnen worden.  
 
Jongeren onder de 11 spelen met een 7-tal en spelen daarom op een half veld met aangepaste doelen. 
 
De pupillen spelen altijd een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. In de winterstop spelen 
jongeren onder de 11 jaar mee in de zaalcompetitie van de KNVB.  
Jongeren onder de 13 jaar heeft tijdens de winterstop een eigen competitie met verenigingen uit de 
buurt, deze wedstrijden zijn wel op het veld.  
 
De vereniging stelt voor het trainen van de jeugdelftallen jeugdtrainers aan. Voor het hoogste jeugdteam 
wordt dit, als de financiële middelen het toelaten, een betaalde jeugdtrainer. Het streven is dat de 
jeugdtrainers in het bezit zijn van het diploma JVT. De vereniging streeft er naar eigen mensen de 
gelegenheid te geven een opleiding hiervoor te volgen. 
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Aan het eind van elk seizoen zal de t.c. voetbal de elftallen indelen voor het nieuwe seizoen. Tevens zal 
dan een trainingsschema gemaakt worden, waarbij gestimuleerd wordt dat het hoogste jeugdelftal 2 
gaat keer trainen. Bij de jongeren onder de 19 jaar zal er tevens op gelet moeten worden dat de spelers 
klaar gemaakt worden voor de overstap naar de senioren. Hierbij is een goede begeleiding van wezenlijk 
belang. De spelers die hiervoor in aanmerking komen dienen in een vroeg stadium gestimuleerd te 
worden mee te gaan trainen met de senioren. 
 
Bij elk jeugdteam zijn twee leiders. Deze leiders zijn verantwoordelijk voor alles wat er bij hun elftal 
gebeurt. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de materialen en andere zaken. Zij dienen ervoor te zorgen 
dat de kleding tijdig bij de wasdames komt, zodat deze weer schoon is voor de volgende wedstrijd. De 
leiders dienen ervoor te zorgen dat tijdens het douchen 1 leider in de kleedkamer aanwezig is om 
vandalisme e.d. te voorkomen. De leiders dienen tevens de ouders te stimuleren(verplichten) te rijden 
bij uitwedstrijden. Hiervoor kan aan het begin van het seizoen een schema worden opgesteld. Daarnaast 
dienen de ouders gestimuleerd te worden om wedstrijden van hun kind te bezoeken.  
 
 
2.2 Afdeling Gym 
Een gediplomeerd leider of leidster zal door de vereniging worden aangesteld. Daarnaast zal de 
vereniging eigen leden de gelegenheid geven een opleiding te volgen om bij het lesgeven te kunnen 
assisteren.  
 
De groepen worden per leeftijd ingedeeld.  
 
Alle zaken aangaande de gym lopen via het bestuurslid zaal. Deze zal periodiek overleggen met de leiders 
of leidsters over lopende zaken en eventuele problemen. 
 
Het geven van een uitvoering en het houden van onderlinge wedstrijden is een streven. Wanneer 
kleuters voor het bewegingsdiploma 1 of 2 de cursus hebben gevolgd wordt deze afgesloten met een 
diplomering les waarbij publiek wordt uitgenodigd.  
 
 
 2.3 Afdeling Zaalsporten 
Het sporten gebeurt op een recreatief niveau waarbij men zelf bepaalt naar welk niveau men toe wil. 
 
 
2.4 Mogelijkheden voor andere sporten. 
 
Mochten er wensen zijn voor het beoefenen van een andere tak van sport, dan zal de Sv Zalk zich 
inzetten voor het realiseren daarvan. Er worden plannen gemaakt omdat we in het MFD de beschikking 
hebben over de zaal 
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Hoofdstuk 3: Accommodaties 
 
3.1 Kantine 
De kantine valt onder de verantwoordelijkheid van het MFD. 
 
Er is vanuit het bestuur van de sv Zalk een coördinator voor de kantine aangesteld. Deze houdt nauw 
contact met de beheerder van het MFD. In de kantine wordt voornamelijk met vrijwilligers gewerkt. Zijn 
er onvoldoende vrijwilligers dan worden leden en ouders van jeugdleden ingeschakeld. 
 
De kantine is geopend tijdens trainingen en wedstrijden. Daarnaast is de kantine geopend bij andere 
activiteiten die door de sv Zalk worden georganiseerd. 
 
Door de KNVB wordt gesteld dat een kantine een uur na de laatste training en wedstrijd dient te sluiten. 
Zolang wij geen overlast veroorzaken mag, met toestemming van het bestuur, hiervan worden 
afgeweken. In principe houden we ons aan de volgende afspraak: op zaterdag sluiten om 18.15 uur en 
door de week voor 24.00 uur. 
    
Partytent, statafels, tafels, stoelen en barkrukken kunnen aan leden en inwoners van Zalk voor een dag 
of avond worden verhuurd. (zie bijlage) 
 
3.2. Kunstgrasveld 
De sv Zalk beschikt over een kunstgrasveld. Deze wordt gehuurd van de gemeente Kampen, waarvoor 
jaarlijks een vaste vergoeding wordt betaald. De gemeente draagt zorg voor het onderhoud. Daarnaast 
dient de sv Zalk ook zelf een gedeelte te onderhouden. Hiervoor wordt jaarlijks door de gemeente een 
vergoeding gegeven. Dit onderhoud valt onder de Commissie Onderhoud. Deze commissie draagt er zorg 
voor dat de werkzaamheden tijdig en keurig worden gedaan. 
 
 Het kunstgrasveld kan het hele jaar door gebruikt worden. Bij bijzonder weersomstandigheden, zoals 
sneeuwval, mag het veld niet worden gebruikt. Dit wordt meestal door de gemeente Kampen 
aangegeven. Indien daardoor een aantal wedstrijden niet door kan gaan, worden de betreffende 
elftallen, de tegenstanders en de scheidsrechters door de wedstrijdsecretaris daarvan op de hoogte 
gesteld.  
 
Alle sportactiviteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de sv Zalk. Andere activiteiten 
zoals het gebruik door de basisschool en het gebruik van het veld als trapveldje vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de sv Zalk. 
Het kunstgrasveld is voorzien van verlichting. De verlichting is eigendom ven de vereniging 
De trainers/leiders van alle elftallen zien er op toe dat de verlichting niet onnodig blijft branden. 
De commissie onderhoud is verantwoordelijk voor het in stand houden van deze installatie. 
  
3.3 Zaal 
Voor de binnensporten wordt de sportzaal van het MFD gehuurd. Tijdens de sporturen, o.l.v. een 
bevoegde trainer, is de sv Zalk verantwoordelijk. Verder dient men zich aan de regels te houden die zijn 
opgesteld door het bestuur van het MFD. Voor het huren van de zaal is de sv Zalk een vergoeding 
verschuldigd, welke per kwartaal wordt voldaan. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het 
aantal uren dat van de zaal gebruik wordt gemaakt. 
 
Het bestuurslid zaalsporten deelt in overleg met de leid(st)ers de uren in waarop gesport kan worden. 
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Hoofdstuk 4: Materialen  
 
4.1 Trainingsmateriaal Voetbal 
Na elke training moet de trainer ervoor zorgen dat de materialen weer worden opgeruimd en 
schoongemaakt. Ook moet worden gecontroleerd of alles aanwezig is. 
 
4.2 Trainingsmateriaal Zaal 
De gemeente draagt er zorg voor dat de standaarduitrusting voor gym aanwezig is. Tevens draagt zij zorg 
voor onderhoud en vervanging. De sv Zalk mag gebruik maken van deze materialen. De materialen zijn 
opgeslagen in een daarvoor bestemde berging, welke afgesloten kan worden. Extra materialen worden 
door de Sv Zalk zelf aangeschaft. 
 
De leid(st)ers zorgen ervoor dat na afloop van een sportuur de materialen weer op de juiste plaats 
worden opgeruimd. 
 
Het bestuurslid zaal is verantwoordelijk voor de door de Sv Zalk aangeschafte materialen. Vindt deze dat 
standaard materialen voor vervanging in aanmerking komen, dan neemt zij daarover contact op met de 
gemeente.  
 
4.3 Kleding  
Wij streven er naar om alle elftallen van de afdeling voetbal door een sponsor te laten kleden (shirt, 
broek en kousen). Bij elke wedstrijd wordt van deze kleding gebruik gemaakt. De leiders van de diverse 
elftallen zijn verantwoordelijk voor het gebruik, het meenemen en terugbrengen van de kleding. Al deze 
geschonken materialen blijven eigendom van de vereniging. Voor het onderhoud van de sporttassen is 
de speler zelf verantwoordelijk. Tijdens trainingen draagt men eigen kleding.  
 
Alle leiders en grensrechters hebben een, zo mogelijk, door een sponsor aangeboden jas. Deze jassen 
zijn eigendom van de vereniging en mogen alleen gebruikt worden wanneer men in functie is. Indien 
men stopt als leider of grensrechter moet de jas weer worden ingeleverd. Men is zelf verantwoordelijk 
voor het gebruik en herstel van deze jassen.  
Ook bij de afdeling volleybal is het mogelijk dat een sponsor het tenue aanbiedt. Dit tenue blijft 
eigendom van de vereniging en mag alleen gebruikt worden bij wedstrijden en toernooien. Onderling 
regelen de spelers zelf dat dit tenue wordt gewassen. 
 
Bij de afdeling Gym worden de gympakjes door de leden en/of een sponsor aangeschaft. Het materiaal 
blijft eigendom van de vereniging en wordt door de TC Zaal gewassen.  
Alle leiders hebben een trainingspak. Deze zijn eigendom van de vereniging en mogen alleen gebruikt 
worden wanneer men in functie is. Indien men stopt als leider moet dit weer worden ingeleverd. Men is 
zelf verantwoordelijk voor het gebruik en herstel van deze trainingspakken.  
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Hoofdstuk 5: Vergoedingen en attenties 
 
5.1 Betaalde krachten 
De sv Zalk kan de volgende betaalde krachten in dienst hebben: 
 
- Hoofdtrainer voetbal 
- Leiding Gymnastiek 
- Leiding volleybal en trimclub 
- Verzorger 1e elftal 
- Keeperstrainer 
- Welke functie dan ook indien het bestuur dit nodig acht 
 
De hoogte van de verschillende vergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld.  
 
Trainers en leiders moeten in het bezit zijn van het vereiste diploma. Indien trainers op kosten van de sv 
Zalk de opleiding tot trainer/leidster hebben gevolgd moeten zij minimaal 2 jaar als trainer verbonden 
aan de club. 
 
5.2 Gratis consumpties 
In de volgende gevallen worden gratis consumpties verstrekt: 
 
- Zij die meehelpen bij het onderhoud e.d. krijgen na afloop van de werkzaamheden maximaal 2 

consumpties aangeboden. 
- Na afloop van een bestuurs- of commissievergadering wordt aan de bestuuurs- of commissieleden 

maximaal 2 consumpties aangeboden. 
- Het kantinepersoneel krijgt tijdens de werkzaamheden maximaal 2 consumpties vrij. 
- Leiders en grensrechters van thuisspelende elftallen krijgen maximaal 2 consumptiebonnen. Vóór de 

wedstrijd krijgen zij een kop koffie/thee. 
- Bestuur en leiders van bezoekende elftallen worden met koffie/thee ontvangen en krijgen na afloop 

van de wedstrijd maximaal 2 consumpties aangeboden. 
- Scheidsrechters worden met koffie ontvangen en krijgen na afloop van de wedstrijd maximaal 2 

consumpties aangeboden.   
- Leden van de vereniging die én ’s ochtends én ’s middags werkzaamheden voor de vereniging 

verrichten (leider, grensrechter, scheidsrechter), kunnen tussen de middag 2 gratis broodjes met 
koffie/thee krijgen. 

- Voor alle vrijwilligers kan er jaarlijks, op kosten van de vereniging, een vrijwilligersavond worden 
gehouden. 
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5.3 Kampioenschappen 
Senioren: 
Wordt in competitieverband een elftal kampioen, dan ontvangen spelers en begeleiders een attentie. 
Tevens zal er op kosten de vereniging 2 consumptie per persoon worden verstrekt en er wordt 1 ronde 
met hapjes gedaan. De festiviteiten duren tot sluitingstijd van de kantine 
Wordt in competitieverband een elftal periodekampioen dan ontvangen spelers en begeleiders van de 
vereniging 1 consumptie 
 
Junioren en pupillen: 
Wordt in competitieverband een van deze elftallen kampioen, dan ontvangen spelers en begeleiders een 
attentie. De spelers van de elftallen krijgen 2 consumptiebonnen en krijgen een traktatie aangeboden.  
Zo mogelijk maken ook de junioren/pupillen op een wagen een rondrit door Zalk. 
 
5.4 Waarderingen 
Bij een feestelijke gebeurtenis van een lid wordt hem/haar, indien bij het bestuur bekend, een 
waardering gegeven. De inhoud van deze attentie kan verschillen al naar gelang het een bestuurs-
/commissielid, een vrijwilliger of een gewoon lid betreft. 
 
Leden die 25,40,50,60 of langer jaar lid zijn van de sv Zalk ontvangen op de eerstvolgende 
nieuwjaarsreceptie een attentie. 
 
Een bestuurslid dat in totaal 25 jaar actief in het bestuur is geweest, wordt op een speciale manier 
gehuldigd. Bij de desbetreffende sportbond zal een onderscheiding worden aangevraagd. Op de 
nieuwjaarsreceptie ontvangt de jubilaris van de sv Zalk een attentie. 
 
Bij speciale ( persoonlijke ) omstandigheden kan het bestuur besluiten om hier aandacht aan te 
besteden. 
 
Voor benoemingen tot lid van verdienste of erelid wordt verwezen naar de statuten van de sv Zalk 
  
 
Hoofdstuk 6: Nevenactiviteiten 
 
6.1 Overzicht diverse activiteiten 
Naast de diverse sporten kan de sv Zalk diverse activiteiten voor leden en de plaatselijke bevolking 
organiseren. Tevens is er ruimte om nieuwe activiteiten te organiseren. 
 
  
Hoofdstuk 7: Financiële middelen 
 
De sv Zalk heeft inkomsten door vergoedingen inzet vrijwilligers MFD, contributies, vergoedingen van de 
gemeente Kampen, subsidies, sponsoring, advertenties, entreegelden en verlotingen. 
 
7.1 Inzet vrijwilligers 
Met het bestuur van het MFD is afgesproken dat de sv Zalk tijdens activiteiten vrijwilligers levert voor de 
kantine.  
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7.2 Contributies 
De leden betalen contributie, er is daarbij onderscheid tussen senioren, junioren (tot en met 17 jaar) en 
niet actieve leden. De hoogte van de contributie (zie www.svzalk.nl) is per tak van sport verschillend. 
Beoefent een lid meer dan één sport, dan betaalt hij de volledige contributie van de duurste sport; van 
de andere sporten betaalt dat lid de helft van de contributie. 
Jaarlijks, voor de ledenvergadering, doet de penningmeester een voorstel over de hoogte van de 
contributies. Worden deze gewijzigd dan is daarvoor goedkeuring van de ledenvergadering vereist. 
 
7.3 Subsidies 
Jaarlijks kan voor de jeugdleden een subsidie worden aangevraagd. Tevens kan gekeken worden of de sv 
Zalk in aanmerking komt voor andere gerelateerde subsidies. 
 
Hoofdstuk 8: Diversen 
 
8.1 Sleutels 
Van het MFD krijgen vrijwilligers, trainers en leiders van sv Zalk een sleutel. De uitgifte hiervan zal bij het 
bestuur van het MFD komen te liggen. 
 
8.2 Overlijden van een lid 
Doet zich binnen de vereniging een sterfgeval voor dan zorgt het bestuur voor plaatsing van een bericht 
op de website en eventueel een advertentie. Tevens regelt zij een afvaardiging naar condoleance en 
begrafenis. 
Bij het overlijden van een bestuurslid of ereleden spelen alle elftallen de eerstvolgende zaterdag niet. Bij 
het overlijden van een speler van een elftal, speelt het desbetreffende elftal de eerstvolgende zaterdag 
niet. De overige elftallen nemen voor aanvang van de wedstrijd één minuut stilte in acht. Zij spelen met 
een rouwband. 
 
8.3 Beleidsplan  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren en zonodig bijstellen van dit beleidsplan. Bij 
aanpassingen hiervan wordt dit voorgelegd aan de ALV. De voorzitter dient daarvoor de nodige 
initiatieven te nemen. De leden kunnen op de website dit beleidsplan inzien.  
    
VI Slotwoord 
Het bestuur van de sv Zalk is van mening met het beleidsplan een goede basis te hebben gelegd voor de 
richting en doelstellingen van de sv Zalk in de periode 2016 tot en met 2019. 
 
Tijdens deze periode legt het bestuur verantwoording af op de algemene ledenvergadering. Waarbij 
door de leden aanvullingen en/of opmerkingen over het beleidsplan kunnen worden aangedragen. Het 
bestuur zal dan kijken waar bijstelling nodig zal zijn. Tevens zal aan de leden tijdens de ledenvergadering 
de jaarrekening van afgelopen seizoen en de begroting van het volgende seizoen worden voorgelegd. 
 
Het bestuur rekent op brede steun en medewerking van alle sv Zalk leden.  
 
Samen moeten we het doen ! 
 
Het bestuur van de sv Zalk  
 


