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Informatiegids leiders 
 
Algemene informatie 
Hierbij ontvangt u het informatiegids voor nieuwe leden. Deze gids wordt aan 
de nieuwe leden en/of hun ouders/verzorgers uitgereikt.  
 
De bedoeling van dit informatiegids is duidelijkheid verstrekken over onze vereniging. Wat mag u als 
ouder/verzorger of u als lid van VVZ verwachten? Maar ook: wat verwacht VVZ van u? 
 
Het sportcomplex ‘De Wieken’ is gelegen aan de Sportloane 4 te De Westereen, gemeente 
Dantumadiel. Er zijn vier speelvelden, waarvan één kunstgrasveld. Zowel het hoofdveld als het 
kunstgrasveld is volledig verlicht, het C-veld is deels verlicht t.b.v. de jeugdtrainingen. 
 
Wat voor vereniging is v.v. Zwaagwesteinde? 
V.V. Zwaagwesteinde is opgericht op 21 juni 1931. De club heeft een sterke dorpsfunctie. Bijna alle 
leden, donateurs en vrijwilligers wonen in De Westereen. De vereniging streeft er naar dat haar leden 
ontspannen en met plezier hun sport kunnen bedrijven. Dat gaat echter niet vanzelf. VVZ drijft dan 
ook op de inzet van vele vrijwilligers. Vooral dankzij hun belangrijke bijdrage kan ieder lid zijn favoriete 
sport beoefenen. Naast het voetballen probeert de club ook de leden meer te bieden. Denk hierbij aan 
het organiseren van activiteiten. Maar het belangrijkste is natuurlijk het voetbal. Hiervoor is het een 
voorwaarde om goede faciliteiten te creëren. Bekwame begeleiding, goede materialen, een nette 
accommodatie zijn drie basisvoorwaarden hierin. Binnen de vereniging zijn er veel vrijwilligers actief. 
Voor deze vrijwilligers zijn er o.a. functiebeschrijvingen opgesteld, zodat een nieuwe vrijwilliger 
ongeveer weet wat er van degene verwacht wordt. Deze functiebeschrijvingen staan gepubliceerd op 
onze website. 
 
Communicatie 
Onderlinge communicatie bij een vereniging is heel belangrijk tussen spelers en leiding, tussen leiding 
en commissie, maar ook tussen ouders en leiding en de commissie. Spelen er bepaalde zaken, dan 
kunt u altijd bij de betreffende commissie terecht. Wij staan open voor kritiek. Wij doen met z’n allen 
ons best maar wij zijn ons ervan bewust dat wij daarbij ook fouten maken. U mag ons daar uiteraard 
op aanspreken. 
 
De belangrijkste communicatiemiddelen die worden gebruikt zijn: 
 

• De TV in de kantine. Hier vind je algemene informatie en nieuws. 

• De TV in de centrale hal. Hier vind je de boxindeling en veldverdeling van de te spelen 
thuiswedstrijden. 
Het publicatiebord bij de ingang. Hier vind je algemene informatie over het sportpark en 
nieuws.  

• Contactpersonen. De leden van de betreffende commissie zijn het eerste aanspreekpunt 
voor de spelers. Indien noodzakelijk kunnen zij ook contact opnemen met bestuursleden.  

• Presentatiegids. In deze gids worden artikelen gemaakt zoals interviews en dergelijke, maar 
ook belangrijke informatie wordt hierin verstrekt. 

• Website en social media. Op de website www.vvzwaagwesteinde.nl staat alle informatie 
over de vereniging. Hier is een lijst met belangrijke contactgegevens gegeven wanneer je iets 
wil communiceren/regelen. Daarnaast staat ook wekelijks het programma en de uitslagen van 
alle wedstrijden op de website. Tot slot is de club op Facebook, Instagram en Twitter terug te 
vinden. 

• E-mail. Belangrijke informatie wordt op initiatief van het bestuur ook gedeeld via e-mail onder 
alle leden waarvan een juist e-mailadres bekend is. 

 
 
 
 
 
 

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/
http://www.vvzwaagwesteinde.nl/
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Organisatie 
Op onze website kunt u onder Clubinfo alle belangirjke informatie terugvinden 
als het gaat om de organisatie van de vereniging. Eveneens zijn daar de 
contactgegevens van de diverse geledingen binnen de club vermeld.  
 
Wat mag een leider van VVZ verwachten? 

• Dat jij serieus genomen wordt. 

• Dat er alles aan wordt gedaan om te zorgen voor een goede en goed verzorgde 
accommodatie. Voor het netjes houden van de accommodatie zijn we natuurlijk met zijn allen 
medeverantwoordelijk. 

• Goede trainingen. Ons streven is dat elk team een bij voorkeur gediplomeerde trainer krijgt, 
die ook zoveel mogelijk de wedstrijden begeleidt. Er wordt bij VVZ gewerkt en dus ook 
getraind en gespeeld volgens een vastgesteld technisch plan. 

• Goede materialen. Elk team heeft zijn eigen materialen. De vereniging probeert zo goed 
mogelijk materiaal beschikbaar te stellen. Om dit te realiseren wordt jaarlijks een actie 
georganiseerd om extra financiële middelen hiervoor binnen te halen. 

• Zaalvoetbal tijdens de winterstop voor jeugdteams. In de winterperiode, wanneer het 
veldvoetbal even stilligt, wordt door alle jeugdteams deelgenomen aan zaalvoetbaltoernooien. 
Alle jeugdteams zullen hiervoor ook de mogelijkheid krijgen om zich middels trainingen in de 
zaal voor te bereiden op deze toernooien. 

• Een uitgebreid activiteitenpakket. Het streven van de voetbalvereniging is om 
maatschappelijk een belangrijke pijler in het dorp te zijn. Het motto “meer dan alleen voetbal” 
sluit daarbij aan. Door het aanbieden van verschillende activiteiten vanuit de club wordt zoveel 
mogelijk hierin voorzien, evenals het feit dat eigen initiatieven van leden, ouders of andere 
betrokkenen van harte worden toegejuicht.  

 
Wat verwacht VVZ van u als leider? 

• Dat je bij elke wedstrijd van jouw team aanwezig bent. Tenzij je echt verhinderd bent, 
wordt de leider geacht bij elke wedstrijd van het team aanwezig te zijn.  

• Dat je ervoor zorgt dat het team een positief uithangbord is. Denk eraan dat het gedrag 
wat de begeleiding uitdraagt, gespiegeld zal worden door het team. 

 
Beleidsplannen 
Het hoofdbestuur van de vereniging is op dit moment druk bezig met het opstellen van een nieuw 
algemeen beleidsplan waarin de kaders van de club worden verankerd. Daarnaast werken de 
jeugdcommissie en de seniorencommissie volgens vastgelegde beleidsplannen voortvloeiend uit het 
algemene beleidsplan van het hoofdbestuur. Het is de bedoeling dat deze beleidsplannen worden 
gepubliceerd op de website.  
 
De vereniging hanteert daarnaast de statuten, een huishoudelijk reglement en een notitie AVG. In 
deze documenten worden naast een aantal regels ook belangrijke informatie gegeven over de 
regelingen die gelden bij onze vereniging.  
 
Houd regelmatig via deze link onze website in de gaten waar de beleidsplannen en andere belangrijke 
documenten worden gepubliceerd.  
 

Technisch Teamleider 

 
Beschrijving functie: 

Algemeen 

Taakveld Technische Zaken 

Functienaam Technische Teamleider 

Eindverantwoordelijk Technische Commissie 

 

Doel van de functie 

Het ondersteunen van de Hoofd- of Selectietrainer op voetbaltechnisch- en tactisch gebied. 

 
 

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/361/documenten/
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Plaats binnen de vereniging 

De Technisch Teamleider legt verantwoording af aan de Technische 
Commissie. 

 

Taken 

• Adviseert de trainer op voetbaltechnisch- en tactisch gebied 

• Assisteert de trainer tijdens wedstrijden qua coaching 

• Neemt eventueel taken over van de trainer op het gebied van training/wedstrijdbesprekingen en 
wedstrijdbegeleiding 

• Is op de hoogte van de persoonlijke situatie van spelers buiten het voetbalgebied om 

• Draagt zorg voor de samenstelling en uitwisseling van spelers tijdens de wekelijkse 
trainers/leiders bijeenkomst  

• Onderhoudt contacten met: 

− Technische Commissie  

− Hoofdtrainer 

− Selectietrainer 

− Technisch Teamleiders 

− Teammanagers  

− Spelers 

  

Tijdsbesteding 

6 uur per week 

 
 

Teammanager 

 
Beschrijving functie: 

Algemeen 

Taakveld Technische Zaken 

Functienaam Teammanager 

Eindverantwoordelijk Technische Commissie 

 

Doel van de functie 

Zorgen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan spelers. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De Teammanager legt verantwoording af aan de Technische Commissie. 

 

Taken 

• Treedt op als gastheer/vrouw voor de tegenstander en regelt de ontvangst en begeleiding 

• Draagt zorg voor tijdige informatievoorziening (speelschema) 

• Regelt het vervoer naar uitwedstrijden (rijschema) 

• Regelt, indien noodzakelijk, van het wassen van de shirts (wasschema) 

• Regelt het schoon achter laten van de kleedkamers op training- en wedstrijddagen 
(corveeschema) 

• Houdt de boetepot bij i.v.m. het dragen van de juiste sponsorkleding 

• Vult het wedstrijdformulier in via de Wedstrijdzaken-app 

• Beheert de waardevolle spullen van de spelers 

• Regelt het drinken tijdens de rust 

• Zorgt ervoor dat de benodigde materialen rondom de wedstrijden beschikbaar zijn  

• Beheert de materialen die aan het team ter beschikking zijn gesteld en stemt waar nodig af met: 

− Materiaalbeheerder 

• Overlegt over het inplannen van oefenwedstrijden met: 

− Wedstrijdsecretaris 
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− Coördinator Kleedkamer- en Veldindeling 

− Coördinator Verhuur Kunstgrasveld 

• Stemt bij thuiswedstrijden van het eerste elftal de opstelling af met: 

− Speaker 

• Onderhoudt contacten met: 

− Lid Technische Commissie Senioren 

− Wedstrijdsecretaris 

− Coördinator Pupil van de Week 

− Coördinator Penaltybokaal 

− Hoofdtrainer  

− Selectietrainer 

− Technisch Teamleiders  

− Teammanagers 

− Scheidsrechter 

− Spelers 

  

Tijdsbesteding 

3 uur per week 

 

Leider 

 
Beschrijving functie: 

Algemeen 

Taakveld Jeugd 

Functienaam Leider 

Eindverantwoordelijk Coördinator Leeftijdsgroep 

 

Doel van de functie 

Zorgen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan spelers (en bij jeugdteams aan 
ouders) en begeleiding bij wedstrijden. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De Leider legt verantwoording af aan de Coördinator Leeftijdsgroep. 

 

Taken 

• Draagt zorg voor tijdige informatievoorziening (speelschema) 

• Regelt het vervoer naar uitwedstrijden (rijschema) 

• Regelt, indien noodzakelijk, van het wassen van de shirts (wasschema) 

• Regelt het schoon achter laten van de kleedkamers op training- en wedstrijddagen 
(corveeschema) 

• Houdt de boetepot bij i.v.m. het dragen van de juiste sponsorkleding 

• Vult het wedstrijdformulier in via de Wedstrijdzaken-app 

• Beheert de waardevolle spullen van de spelers 

• Regelt het drinken tijdens de rust 

• Zorgt ervoor dat de benodigde materialen rondom de wedstrijden beschikbaar zijn  

• Beheert de materialen die aan het team ter beschikking zijn gesteld en stemt waar nodig af met: 

− Materiaalbeheerder 

• Overlegt over het inplannen van oefenwedstrijden met: 

− Wedstrijdsecretaris 

− Coördinator Kleedkamer- en Veldindeling 
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− Coördinator Verhuur Kunstgrasveld 

• Onderhoudt contacten met: 

− Coördinator Leeftijdsgroep 

− Wedstrijdsecretaris  

− Scheidsrechter 

− Jeugdtrainers 

− Spelers 

  

Tijdsbesteding 

3 uur per week 

 


