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Voorwoord. 

 
Op verzoek van het bestuur van de voetbalvereniging Lunteren is dit verenigingsplan opgesteld.  

 

De leden hebben in de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2010 dit plan goedgekeurd en hebben 

tevens het bestuur de verplichting opgelegd om dit verenigingsplan up-to-date te houden.   

 

Bij het schrijven van dit plan is nagedacht over de verenigingsstructuur die: 
 

 doelmatig moet zijn. 

 een juiste uitvoering aan het beleid moet geven. 

 alle processen stabiel en in balans moet houden. 

 

De verenigingsstructuur komt in dit plan tot uiting door middel van: 
 

 de bestuursvorm. 

 de met operationele taken belaste commissies. 

 de kaderfuncties. 

 de vertaling naar praktische uitvoering.  

 de structuur van communicatie. 

 

De vastgelegde verenigingsstructuur geeft: 
 

 het bestuur de mogelijkheid om de vereniging goed te kunnen besturen. 

 de commissies de ruimte om doelmatig te werken.  

 kaderleden de gelegenheid om effectief te werken. 

 het beleid consistentheid en de doelstellingen duidelijk weer. 

 de richting aan waarbij ruimte is voor eigen inbreng. 

 synergie tussen de beleidsmakers en de mensen die ermee werken. 

 aansluiting bij de cultuur en de filosofie van de vereniging. 

 

Dit verenigingsplan beschrijft tevens de ambities van: 
 

 het bestuur. 

 de professionals binnen de vereniging. 

 de kaderleden. 

 

Het is praktisch onmogelijk om in een verenigingsplan exact vast te leggen hoe beleid tot uitvoer gebracht 

moet worden. De uitvoering is om die reden niet volledig vastgelegd, omdat deze verantwoordelijkheid zo 

diep mogelijk in de organisatie hoort te liggen.  

 

Wat niet onvermeld mag blijven is dat het bestuur vertrouwen heeft in het zelfstandig en autonoom opereren 

van de verschillende commissies en kaderleden en de daaruit voortkomende resultaten. 

 

 

namens het bestuur 

v.v. Lunteren 
 

 

 

Verenigingsplan goedgekeurd: 

Aangepaste versie 1:  29 maart 2010 

Aangepaste versie 2:  14 november 2011 

Aangepaste versie 3:  19 april 2016 
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Inleiding. 
 

Dit verenigingsplan is opgesteld op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit 

verenigingsplan is een levend document dat regelmatig tegen het licht moet worden gehouden om het 

eventueel aan te kunnen passen aan nieuwe ontwikkelingen. 

 

Het doel van het verenigingsplan is: 
 

 het vastleggen van de ambitie. 

 het vastleggen van de organisatie en de werkwijze. 

 het vastleggen van het technisch beleid en de opleidingsdoelstellingen. 

 het continu verbeteren van de kwaliteit. 

 het vastleggen van de taakverdeling, afspraken en procedures. 

 het bevorderen van de naleving van gemaakte afspraken. 

 het bevorderen van de onderlinge samenwerking en communicatie. 

 

Dit verenigingsplan heeft een pragmatische aanpak en beperkt zich hoofdzakelijk tot het geven van kaders. 

Hoe binnen deze kaders de organisatie wordt vormgegeven behoord tot de verantwoordelijkheid van de 

personen die binnen de vereniging werkzaam zijn. 

 

Zaken die het bestuur vanuit een wettelijke grondslag verplicht is uit te voeren of waarbij de behoefte bestaat 

om dat bestuurlijk te regelen, worden duidelijk en helder beschreven. Indien noodzakelijk wordt in dit 

verenigingsplan verwezen naar de betreffende wet of reglementen van de KNVB. 

 

Een pragmatisch verenigingsplan moet op een aantal onderdelen flexibel en eenvoudig aan te passen zijn. 

Daarom is het technisch beleid alleen op hoofdlijnen opgenomen.  

 

Het technisch beleid wordt uitvoerig beschreven in het jeugdbeleidsplan waarbij de verantwoordelijkheid en 

de uitvoering gedelegeerd is naar de commissie Technische Zaken. Het jeugdbeleidsplan is onlosmakend 

verbonden met het verenigingsplan, maar is om zijn specifieke technische inhoud niet ter goedkeuring 

voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.  

 

Bij de doorontwikkeling van de vereniging is het belangrijk dat het verenigingsplan continu wordt aangepast 

aan de behoefte en wensen van de tijd. De mutabelheid van dit verenigingsplan wordt bepaald door 

degene die er mee werken.  

 

Het bestuur staat open voor opmerkingen en aanvullingen, omdat alleen een breed gedragen en aanvaard 

verenigingsplan als instrument kan werken. 

 

 

 
 

 

Het bestuur v.v. Lunteren. 
 

29 Maart 2010. 

 

 

 

 
 

 

De samensteller van dit verenigingsplan heeft, na behandeling en goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, het eigendomsrecht overgedragen 

aan de voetbalvereniging Lunteren.  

 

De voetbalvereniging Lunteren is daarmee eigenaar van dit verenigingsplan. 

 

De samensteller en de voetbalvereniging Lunteren zijn overeengekomen dat niets van het verenigingsplan mag worden verveelvoudigd, of 

gebruikt voor andere doelstellingen, zonder toestemming van het bestuur van de voetbalvereniging Lunteren. 
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Hoofdstuk  1   Beleidsoriëntatie. 
 

 

1.1   Missie. 
 

In overeenstemming met de statuten heeft de vereniging zich het volgende ten doel gesteld: 
 

 het bevorderen van de lichamelijke en persoonlijke ontwikkeling. 

 het beoefenen van de voetbalsport. 

 open en toegankelijk voor iedereen. 

 voorwaarden te scheppen voor zowel prestatiegericht als recreatief voetbal. 

 

Het bestuur schept vanuit deze missie de voorwaarden: 
 

 om met de teams zo hoog mogelijk in competitieverband uit te komen. 

 om dit voor een belangrijk deel te bereiken met zelf opgeleide spelers. 

 dat spelers graag voor de vereniging uitkomen. 

 om het aantal vrijwilligers op het gewenste niveau houden. 

 dat de vereniging een ontmoetingsplaats is voor leden en belangstellende. 

 dat de saamhorigheid binnen de vereniging wordt vergroot. 

 

Aan voornoemde bijdragen ontleent de vereniging zijn ontstaansrecht (1 juni 1932) en wenst daarom als 

vereniging te blijven bestaan. 

 

1.2   Leden. 
 

De vereniging heeft 475 leden en vervult binnen de gemeenschap van Lunteren een belangrijke rol.  

 

Het bestand spelende leden is als volgt opgebouwd: peildatum 1 maart 2016. 

 

 

 

 

De vereniging heeft 348 spelende leden = 73% van het totale ledenbestand. 

 

Overige leden en kaderleden bepalen 27% van het totale ledenbestand. 

 

Binnen de jeugdafdeling spelen 246 leden = 71% van het aantal spelende leden. 

 

Procentuele verdeling van de jeugdspelers: 

 

Minipupillen  =   3% 

Pupillen  = 59% 

Junioren  = 38% 

 

Het zwaartepunt van de vereniging ligt met 59% in het pupillenvoetbal. Dat is goed omdat hierdoor een 

brede basis aanwezig is voor de bovenbouw van de jeugdopleiding. 

 

Binnen de seniorenafdeling spelen 102 leden = 29% van het aantal spelende leden. 
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1.3   Speelniveau teams. 
 

Het aantal teams dat uitkomt in de competitie van de KNVB bedraagt zesentwintig ( 26 ). De teams spelen in 

de competitie 2015-2016 op het volgende niveau: 

 
            

  Hoofdklasse 1e klasse 2e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 6e klasse 

1e     ×         

2e     ×         

3e         ×     

4e             × 

5e             × 

45+ 1e   ×           

A1     ×         

A2         ×     

A3         ×     

B1       ×       

C1     ×         

C2       ×       

C3           ×   

D1   ×           

D2         ×     

D3         ×     

D4           ×   

E1 ×             

E2       ×       

E3         ×     

E4         ×     

E5         ×     

E6             × 

F1     ×         

F2         ×     

F3           ×   

F4           ×   

 

 

1.4   Historische sportieve prestaties 1e team. 

 
1940  Kampioen 1e klasse AVB  (Arnhemse Voetbal Bond) 

1959  Kampioen 2e klasse AVB 

1962  Kampioen 1e klasse AVB 

1968  Kampioen 4e klasse KNVB ( Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ) 

1974  Kampioen 3e klasse promotie naar de 2e klasse  

1979  Degradatie naar de 3e klasse   

1985  Kampioen 3e klasse promotie naar de 3e klasse  

1986  Kampioen 2e klasse promotie naar de 1e klasse 

1993  Kampioen 1e klasse C  ( in 1993 het hoogste amateurniveau ) 

1993  Winnaar Districtsbeker. 

1995  Degradatie naar de 2e klasse  

1996  Promotie via nacompetitie naar 1e klasse  

1998  Degradatie naar de 2e klasse  

2000  Kampioen 2e klasse promotie naar de 1e klasse  

2003  Degradatie naar de 2e klasse  

2005  Plaatsing nacompetitie 2e klasse 

2006  Plaatsing nacompetitie 2e klasse  

2009  Degradatie naar de 3e klasse 

2011 Kampioen 3e klasse promotie naar de 2e klasse 

2012 Degradatie naar de 3e klasse 

2013 Via nacompetitie naar de 2e klasse 

2014 Degradatie naar de 3e klasse 

2015 Kampioen 3e klasse promotie naar de 2e klasse   
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1.5   Visie. 
 

Voor de gemeenschap wil de vereniging: 
 

 aan verschillende doelgroepen de voetbalsport aanbieden. 

 inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 haar sociale/maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 

 haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van andere organisaties. 

 een goede ambassadeur zijn van het dorp. 

 integratie hoog in haar vaandel hebben staan. 

 meewerken aan allerlei beheersbare vormen van samenwerking.  

 een vereniging zijn met vastgestelde waarden en normen. 

 

 

1.6   Imago. 
 

Het imago heeft een interne en externe component. 

   

Voor het interne imago streeft de vereniging naar de volgende bepalende factoren; 
 

 een goed georganiseerde vereniging. 

 een gezellige vereniging waarbinnen een ieder zich thuis voelt. 

 een vereniging waar afspraken worden nagekomen. 

 een vereniging waar het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 waar je voor een betaalbare prijs op ieders gewenst niveau kunt voetballen. 

 persoonlijke contacten en een vriendenkring. 

 mogelijkheden om zichzelf te ontplooien en verantwoordelijkheid te dragen. 

 een vereniging waar ideeën en het nemen van initiatieven wordt gestimuleerd. 

 elkaar niet bejegenen en ten opzichte van de interne regels gedragen. 

 wederzijds respect tussen bestuur, vrijwilligers, leden, trainers en spelers.  

 voorbeeldgedrag van ouderen naar jongeren en van vrijwilligers naar leden.  

 
Voor het externe imago streeft de vereniging naar de volgende bepalende factoren; 
 

 een bloeiende vereniging met enthousiaste mensen. 

 die kinderen in beweging krijgt en een bijdrage levert aan hun verdere ontplooiing.  

 een vereniging waar leden lang lid van blijven. 

 de gezelligheid en het sociale karakter van de vereniging. 

 succesvol in de wedstrijdsport. 

 goede ambassadeur van de BEV* en de gemeente Ede. 

 goed imago bij de KNVB, bij andere verenigingen, bij de scheidsrechters en tegenstanders. 

 

*  Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalverenigingen. 

 

1.7   Ambitieniveau. 
 

Het bestuur heeft haar ambities voor de korte en lange termijn vastgesteld. Deze ambities komen in dit 

verenigingsplan tot uiting. In onderstaand schema is het ambitieniveau zichtbaar gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieel 
 

De vereniging heeft een gezonde 
financiële positie, die vooral 

gebaseerd is op inkomsten uit 
contributie, kantine en sponsoring. Het 

streven is om de inkomsten uit de 
kantine en sponsoring naar een hoger 

niveau te brengen. 

Sportief 
 

De vereniging staat voor goed voetbal 
in een plezierige en respectvolle sfeer. 

Het streven is het 1
e
 team te laten 

spelen op minimaal 2
e
 klas niveau. De 

selectie jeugdteams minimaal op 1
e
 

klas niveau en indien mogelijk in de 

hoofdklasse.  

Opleiding 
 

De opleidingsbehoefte is erg hoog. De 
opleiding kent zins een aantal jaren 

een verbeterde structuur. De komende 
jaren zal in de opleiding verder worden 

geïnvesteerd om tot een kwalitatief 

hoogwaardig product te komen.. 

Leden 
 

De vereniging heeft op dit moment 
532 leden en wil met name in de jeugd 

groeien. Ook het behouden van oud 
spelers voor de senioren is een pre. 

Ambitie 
Korte / lange 

termijn 

Organisatie 
 

De vereniging wordt bestuurd door het  
bestuur. 

Onder het bestuur zijn commissies 
geïnstalleerd die de organisatie stabiel 
houden. De vereniging kent een groot 
aantal kaderleden voor het dagelijkse 

werk voor haar rekening nemen.  

Bestuur 
 

De aangepaste bestuursvorm moet 
zich verder ontwikkelen. De 

commissies zijn de basis van de 
vereniging. Op termijn moet deze 
bestuursvorm zich uit ontwikkelen 

naar een stabiele en duidelijke 

aansturing. 
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1.8   Strategische doelstellingen. 
 

Binnen het beleid van de vereniging zijn een aantal strategische doelstellingen op lange termijn te 

onderscheiden. Hieronder volgt een opsomming: 
 

 een minimaal aantal van 500 leden. 

 een continue aanwas van de jeugdafdeling, zodanig dat het aantal jeugdleden minimaal 70% 

van het totale aantal voetballende leden vertegenwoordigt. 

 het 1e team uitkomend op minimaal 2e klasse niveau. 

 uitbreiding van het aantal seniorenteams. 

 de verankering van het vrijwilligerswerk. 

 het behouden van georganiseerde activiteiten. 

 waardering en versterking van de club loyaliteit. 

 stabiliseren/uitbreiden van sponsorinkomsten. 

 evenementen organiseren die een positieve invloed hebben op de vereniging. 

 behouden van een gezonde financiële positie. 
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Hoofdstuk  2   Besturingsconcept. 
 

Dit hoofdstuk gaat in op het besturingsconcept. Het besturingsconcept beschrijft de richting en de wijze van 

leiding geven vanuit het bestuur.  

 

 

2.1   Besturen op afstand. 
 

Om de kaderleden in staat te stellen zich te ontwikkelen bestuurt het bestuur op enige afstand. Het bestuur 

houdt zich in eerste termijn bezig met haar controlerende taak in plaats van de uitvoerende taak.  

 

Vrijwilligers en de leden van de commissies vormen de ruggengraat van de vereniging. Zij staan heel dicht bij 

het werkveld. 

 

Om die reden zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de kerntaken bij de 

commissies gelegd, de operationele taken worden onder leiding van deze commissies verricht. De commissies 

staan het bestuur met raad ter zijde en stellen hun expertise ter beschikking.   

 

De commissies hebben recht op begeleiding en aansturing. Daarom is ieder bestuurslid belast met de 

aansturing van minimaal één commissie. Daarnaast worden ze ondersteund op de meer algemene aspecten 

waarvoor specifieke deskundigheid benodigd is. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en afstemming, voor de samenhang, de 

interne communicatie en voor de beleidsmatige kaders en randvoorwaarden.  

 

Omdat de jeugdafdeling een belangrijk onderdeel is van de vereniging zijn er binnen de jeugdafdeling 

verschillende functionarissen aangesteld. Deze werken autonoom en leggen verantwoording af aan het 

bestuurslid Jeugd. 

 

Alle benoemde commissies hebben naast hun operationele taken ook een adviserende taak naar het 

bestuur.  

 

In geval er sprake is van slecht functioneren dan is het bestuur bevoegd het betreffende commissielid uit 

diens functie te ontheffen. 

 

 

2.2   Kwaliteitsdoelstellingen. 
 

Het bestuur dient een goed oog te hebben voor de omgeving. De vereniging wil immers de voetbalsport in 

de breedste zin des woord stimuleren. Het daartoe te leveren activiteitenaanbod moet aansluiten bij 

ontwikkelingen in de maatschappij.  

 

Teneinde de missie waar te maken is het noodzakelijk over een visie te beschikken, hoe de vereniging zich op 

korte en middellange termijn moet ontwikkelen. De basis daarvoor is neergelegd in dit verenigingsplan.  

 

Het vastleggen van deze visie op strategisch en tactisch niveau is een taak van het bestuur. Het bestuur 

bepaald daarvoor jaarlijks een aantal kwaliteitsdoelstellingen. De commissies en de naast het bestuur 

aangestelde commissarissen/adviseurs, adviseren het bestuur bij het vaststellen van de 

kwaliteitsdoelstellingen. 

 

 

2.3   Bepalende factoren kwaliteitsdoelstellingen. 
 

Factoren die bepalend zijn bij het vaststellen van de 

kwaliteitsdoelstellingen zijn: 
 

 de begroting. 

 de mogelijkheden/onmogelijkheden van de vereniging en 

haar organisatie. 

 de mogelijkheden/onmogelijkheden van de 

accommodatie. 

 de mogelijkheden/onmogelijkheden van de omgeving. 

 het beleid en de regels voor de aansturing van de 

vereniging. 

 de interne communicatie naar de leden, de ouders/wv* en 

vrijwilligers.  

 externe communicatie. 

  
*wettelijke vertegenwoordigers 
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2.4   Realisatie kwaliteitsdoelstellingen. 
 

 het verenigingsplan vormt het richtinggevende kader. 

 aan het einde van ieder verenigingsjaar worden de kwaliteitsdoelstellingen geactualiseerd. 

 het bestuur geeft aan wat de kwaliteitsdoelstellingen zijn voor het komende jaar. 

 de kwaliteitsdoelstellingen worden nader uitgewerkt. 

 de commissies zijn medeverantwoordelijk voor de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen. 

 in de algemene ledenvergadering en in de bestuursvergaderingen wordt de voortgang van de 

kwaliteitsdoelstellingen geëvalueerd. 

 

 

2.5   Vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen per verenigingsjaar. 
 

Jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar, geeft het bestuur de kwaliteitsdoelstellingen 

aan voor het nieuwe seizoen.  

 

Voor de jaren 2015-2016 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld: 
 

 verenigingsplan werkbaar invoeren in de organisatie. 

 opleidingsplan werkbaar invoeren in de organisatie. 

 bestuursstructuur aanpassen. 

 kwantitatieve verbeteringen organisatie         invoeren coördinatoren jeugdteams 

 doorvoeren van de kwaliteitsimpuls aan de jeugdopleiding. 

 

Voor de langere termijn zijn de volgende doelstellingen vastgesteld: 
 

 uitgroeien naar een stabiele 2e klasser. 

 het borgen van een goede communicatie. 

 het in standhouden en verbeteren van het vrijwilligersbeleid. 

 het ontwikkelen van een proactief ledenwervingsbeleid. 

 het behouden van seniorenleden voor de vereniging. 

 het stabiliseren en uitbreiden van de sponsorinkomsten. 

 contacten verbeteren met externe organisaties.  

 

 

2.6   Het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen. 
 

Aan de hand van de beleidsonderwerpen worden een aantal acties voorgesteld. Deze actiepunten moeten 

leiden tot het realiseren van de kwaliteitsdoelstellingen. 

 

Indien nodig wordt de verenigingsstructuur en de bepalende functies en taken hierop aangepast. 

 

Het technisch beleid moet garant staan om het voetbal op gewenst niveau te krijgen en te houden. Het 

technisch beleid moet eenduidig zijn. Hierbij geldt dat er geen verschil mag zijn tussen de jeugd- en 

seniorenafdeling. Tevens moet het technisch beleid een wezenlijke bijdrage leveren aan het proffessioneel 

denken en het ontwikkelen van een topsport cultuur. Vooral trainers hebben een belangrijke invloed om de 

gewenste topsport cultuur verder te ontwikkelen. 

 

Actiepunten technisch beleid: 
 

 vaststellen op welk niveau het 1e team moet spelen. 

 doelstelling formuleren welk niveau de jeugdteams moeten halen. 

 de coördinator jeugdopleiding werkt gestructureerd met het opleidingsplan. 

 voldoende trainers opleiden/aanstellen op gewenst niveau. 

 bij het aanstellen van selectietrainers rekening houden met het gewenste niveau. 

 voetbalclinic’s organiseren met bekende trainers. 

 

Actiepunten vrijwilligersbeleid: 
 

 beleid richten op het behouden van vrijwilligers. 

 het bevorderen van de instroom van nieuwe vrijwilligers. 

 zorgen dat de vrijwilliger op de juiste plek zit. 

 duidelijkheid over wat van elkaar wordt verwacht. 

 waardering inslijpen in het verenigingsleven.  

 oudere jeugdspelers, ouders, oud voetballers actief benaderen voor het vrijwilligerswerk. 

 

Actiepunten ledenwervingsbeleid: 
 

 onderzoek naar het verloop bij de oudere jeugd en de senioren. 

 onderzoek hoe de instroom van jeugdleden moet zijn. 

 activiteiten organiseren waarmee potentiële jeugdleden kennis kunnen maken met voetbal. 

 inventarisatie bij oud leden waarom zij gestopt zijn met het lidmaatschap.  

 oud leden benaderen om te polsen of er behoefte is aan een innovatie. 
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Hoofdstuk  3   Verenigingsorganisatie. 
 

 

3.1   Verenigingsstructuur. 
 

De verenigingsstructuur wordt weergegeven aan de hand van onderstaand organogram. 
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3.2   Functieomschrijvingen. 
 

Van alle functies binnen de vereniging zijn functieomschrijvingen opgesteld. De functieomschrijvingen zijn 

opgenomen in hoofdstuk 23 van dit verenigingsplan. 

 

De functieomschrijvingen geven aan wie welke taken uitvoert en waarvoor men verantwoordelijk is. 

 

 

3.3   Overlegvormen. 
 

De vereniging kent een aantal vaste overlegvormen. 

 

 

 Algemene Ledenvergadering    Bestuur en leden    2 x per jaar  

        Notulen     ambtelijk notulist 
 

 Bestuur      Leden bestuur    6 x per jaar   

        Notulen     secretaris  
 

  Bestuur met commissarissen    Bestuur      5 x 2e maandag                                                                 

                             sept-nov-jan-maart-mei 

   Notulen        ambtelijk notulist 
 

  Commissies      Commissieleden    naar behoefte 

        Notulen     onderling  

 

 

3.4   Communicatie. 
 

Voor de vereniging is een goede communicatie van groot belang.  

Naast het overleg binnen bestuur en commissies worden daartoe middelen ingezet als de Algemene 

Ledenvergadering, E mail, de website en prikborden.  

 

 

3.5   Overlegstructuur. 
 

Een effectieve overlegstructuur is nodig om jaarlijks de doelstellingen te halen. Daarnaast geeft een 

gestructureerd overleg duidelijkheid over de status van de doelstellingen en de voortgang van de processen. 

Het bestuur heeft de overlegstructuur vastgelegd in onderstaand schema. 
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3.6   Algemene communicatielijnen. 
 

Algemene Ledenvergadering ( 2 x per jaar ). 
 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar legt het bestuur aan de leden rekening en 

verantwoording af over het in het voorafgaande verenigingsjaar gevoerde beleid.  

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar legt het bestuur aan de leden de beleidsmatige 

voornemens en de contributie voor het komende verenigingsjaar voor.  

 

De Algemene Ledenvergadering wordt 2 x per jaar gehouden, de vergadering in het najaar uiterlijk zes 

maanden na het afsluiten van het boekjaar. 

 

De Algemene Ledenvergaderingen staan gepland in de volgende periode:  

 

 voorjaarsvergadering in april 

 najaarsvergadering in november 

 

Bestuur. 
 

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Het bestuur houdt zich aan het bepaalde in de statuten, het 

huishoudelijk reglement of andere reglementen. Het bestuur heeft: 
 

 de algemene leiding over de vereniging. 

 de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten. 

 toezicht op het naleven van de statuten en reglementen. 

 de volledige bevoegdheid tot het benoeming, ontslaan en schorsen van personen.  
 

Het bestuur vergadert volgens een vastgesteld rooster. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als de 

voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur dat wensen. Een oproep voor een extra vergadering dient 

minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering te gebeuren. 

 

Bestuur en commissarissen. 
 

Het bestuur heeft een aantal commissarissen/adviseurs aangesteld die een adviserende taak hebben. Het 

bestuur en de commissarissen/adviseurs komen minimaal 5 x per jaar in vergadering bijeen. De vergaderingen 

staan gepland op de 2e maandag van de oneven maanden. Commissarissen/adviseurs worden door het 

bestuur gevraagd, maar niet door de Algemene Ledenvergadering benoemd. Commissarissen/adviseurs 

kunnen wel door de Algemene Ledenvergadering gevraagd worden om verantwoording af te leggen over 

het functioneren van het bestuur of uitleg te geven over een bepaald onderwerp.  

 

Commissie Technische Zaken 
 

De commissie Technische Zaken zorgt ervoor dat het technisch beleid ten uitvoer wordt gebracht. In de 

vergaderingen van de commissie worden alle voetbaltechnische zaken en de voortgang binnen de 

jeugdopleiding besproken en indien nodig bijgesteld. Het is de taak van de commissie om alle relevante 

informatie vanuit dit overleg terug te koppelen naar de organisatie. 

 

De commissie komt 6 x per jaar bijeen op uitnodiging van de bestuursleden Senioren en Jeugd.  

 

In hoofdstuk 6 staat omschreven welke functionarissen zitting hebben in de commissie en wat het 

takenpakket is. 

 

Voetbal Technisch Overleg (VTO) 
 

In het VTO komen alle aspecten van de jeugdopleiding en het technisch beleid aan de orde. De coördinator 

jeugdopleiding bespreekt alle relavante zaken met de trainers binnen de jeugdafdeling. Het overleg is 

bedoeld om het voorgeschreven beleid vanuit de commissie Technische Zaken en de ervaringen uit het 

werkveld aan elkaar te koppelen. Dit overleg is tevens bedoeld als input voor de commissie Technische 

Zaken.  

 

Het VTO komt  3 x per jaar bijeen op uitnodiging van en onder voorzitterschap van de coördinator 

jeugdopleiding.   

 

In hoofdstuk 10.6 staat omschreven welke functionarissen zitting hebben in het VTO.  
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Website. 
 

De vereniging heeft een eigen website: www.vvlunteren.nl  

Op de site staat informatie over de vereniging. De site bevat informatie over nagenoeg alle gebeurtenissen 

binnen de vereniging. De informatie is gerangschikt naar verschillende categorieën en er zijn een aantal links 

ingebouwd die naar belangrijke sites verwijzen. De sponsorcommissie is eigenaar van de beheersfunctie van 

de website. Dat de website in een behoefte voorziet blijkt uit het aantal bezoeken. 

 

Ouders/WV. 
 

Twee keer per jaar wordt een ouders/wv bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gehouden 

bij aanvang van het seizoen en in de winterstop. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor informatieoverdracht 

maar biedt tevens de gelegenheid een feedback of een bijdrage aan ideeënvorming of discussie te leveren.  

 

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het bestuurslid Jeugd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvlunteren.nl/
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Hoofdstuk  4   Algemene Ledenvergadering. 
 

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging.  

 

De vereniging hecht veel waarde aan een democratische controle.  

 

Statutair is het bestuur verplicht om jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, een Algemene 

Ledenvergadering bijeen te roepen. 

 

Het bestuur heeft het besluit genomen om ieder verenigingsjaar twee Algemene Ledenvergaderingen uit te 

schrijven, de voorjaar- en najaarsvergadering.  

   

4.1   Agenda voorjaarsvergadering  (april). 
 

De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar is toekomstgericht en staat in het teken van beleidsmatige 

voornemens. 

 

De agenda bevat in ieder geval de volgende punten: 
 

 mededelingen en ingekomen stukken. 

 vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. 

 presentatie kwaliteitsdoelstellingen komend verenigingsjaar. 

 presentatie doelstellingen commissies. 

 vaststellen van de contributie komend verenigingsjaar. 

 invulling tussentijdse vacatures bestuur. 

 rondvraag en sluiting. 

   

4.2   Agenda najaarsvergadering  (november). 
 

De Algemene Ledenvergadering in het najaar kent een statutaire verplichting. 

 

De agenda bevat in ieder geval de volgende punten: 
 

 mededelingen en ingekomen stukken. 

 vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering. 

 vaststelling jaarverslag van de secretaris. 

 behandeling winst/verliesrekening en balans van het laatste verenigingsjaar. 

 behandeling begroting lopend verenigingsjaar.  

 verslag kascommissie. 

 bestuursverkiezing. 

 rondvraag en sluiting. 

 

4.3   Stemrecht. 
 

Het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering is vastgelegd in de statuten en huishoudelijk reglement. 

 

Naast de Algemene Ledenvergadering wordt de leden de mogelijkheid geboden ten allen tijde in contact te 

treden met bestuursleden om zich te laten informeren over de activiteiten van de vereniging dan wel 

suggesties aan te dragen. 

 

4.4   Ingestelde commissies. 
 

De Algemene Ledenvergadering kan personen aanwijzen of commissies instellen en aan hen een 

adviesbevoegdheid toekennen. De opdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze personen 

of commissies wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en vastgelegd in de notulen. Deze 

mogen niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement. 

 

In de statuten van de vereniging wordt één commissie specifiek genoemd, waarvan de leden door de 

Algemene Ledenvergadering worden gekozen. Het betreft de kascommissie. Hierna wordt in het kort 

ingegaan op het doel en de samenstelling van de kascommissie. 

 

4.5   Kascommissie. 
 

De Algemene Ledenvergadering stelt een kascommissie aan. De kascommissie onderzoekt de winst- en 

verliesrekening, de balans en de begroting van de vereniging en vraagt het bestuur verantwoording af te 

leggen over onduidelijke posten. De kascommissie brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag van 

haar bevindingen uit en vraagt de Algemene Ledenvergadering decharge te verlenen aan het bestuur voor 

haar gevoerde financiële beleid. 

 

De samenstelling en de verkiezing van de kascommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.  

   

 

 



19-4-2016 verenigingsplan v.v. Lunteren 18 

Hoofdstuk  5   Bestuur. 
 

5.1   Samenstelling bestuur. 
 

De samenstelling van het bestuur is bepaald door de statuten.  

 

Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Het aantal bestuursleden wordt 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Statutair wordt de voorzitter, secretaris en penningmeester 

in functie gekozen.  

 

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Jaarlijks treden één of meer van de 

bestuursleden af volgens het in dit hoofdstuk vastgelegde rooster. In beginsel is ieder aftredend bestuurslid 

direct herkiesbaar.  

 

Ieder bestuurslid is gehouden tot een behoorlijke invulling van de hem opgedragen taak. 

 

De Algemene Ledenvergadering heeft op voordracht van het bestuur gekozen voor een 

managementstructuur. Alle bestuurlijke activiteiten van de vereniging zijn in elkaar geschoven, waarbij alle 

beslissingen vanuit het bestuur worden genomen. Het bestuur is samengesteld op basis van functionele 

verantwoordelijkheid. Dat betekent dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor:  de organisatie, technische 

zaken, financiën en ondersteuning.  

 

Het bestuur heeft vergaande bevoegdheden aan de commissies gegeven. De commissies kunnen binnen 

het kader van gemaakte afspraken, autonoom werken. 

 

Het bestuur stelt uit haar midden een vicevoorzitter aan en verdeelt de portefeuilles onderling en legt deze 

verdeling vast. 

 

In de bestuursstructuur wordt onderscheid gemaakt tussen het bestuur en de overige bestuursvorm. In het 

huishoudelijk reglement is onderstaande structuur van het bestuur vastgelegd.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2   Taakverdeling. 
 

Binnen het bestuur zijn de taken op hoofdlijnen verdeeld onder de bestuursleden.  

 

Het bestuur heeft het besluit genomen dat het bestuurslid Senioren, bij afwezigheid van de voorzitter, de taak 

van voorzitter op zich zal nemen. 

 

De hoofdtaak betreft een bepaald verantwoordelijkheidsgebied:  

  

  Voorzitter:  algemene leiding vereniging 
     

 

   Penningmeester:  volledige verzorging van de jaarrekening/dagelijkse administratie 
         

   Bestuurslid Senioren:  totale seniorenvoetbal 
 (vicevoorzitter)   
 

   Bestuurslid Jeugd totale  jeugdafdeling 
    

   Secretaris:  communicatiestructuur/vastleggen besluiten 

 

 

 

 

 

Voorzitter 

Secretaris 
Bestuurslid 

Senioren 
Penningmeester 

Bestuurslid 

 Jeugd 
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5.3  Schema van aftreden. 
 

 
 

 

5.4   Door bestuur ingestelde functies. 
 

Het bestuur kan bepaalde taken laten uitvoeren door derden. Bedoelde functies worden door het bestuur 

ingesteld en opgeheven.  

 

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze subtaken blijft een bestuursverantwoordelijkheid. Binnen 

het bestuur behoudt het bestuurslid welke portefeuille het betreft de primaire verantwoordelijkheid. 

   

De volgende functies zijn door het bestuur benoemd of ingesteld. 

 

Ledenadministrateur. 
 

De ledenadministratie wordt gevoerd onder verantwoording van de secretaris  

 

Het betreft werkzaamheden die verband houden met het inschrijven van nieuwe leden, het verwerken van 

mutaties en het aan- en afmelden via SportLink bij de KNVB. Het bijhouden van een interne database en het 

regelmatig verstrekken van een bijgewerkte ledenlijst aan het bestuur. Tevens wordt van iedere mutatie de 

penningmeester op de hoogte gebracht. De ledenadministrateur levert ook de bestanden aan voor de 

inning van de contributie.  

  

Wedstrijdsecretariaat. 

 
Ter ondersteuning en onder verantwoording van de bestuursleden Senioren en Jeugd heeft het bestuur een 

wedstrijdsecretariaat ingericht. Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor een goede organisatie op 

de wedstrijddagen.   

 

Vertrouwenspersoon. 

 
In de vertrouwenspersoon heeft de vereniging een meldpunt voor leden, ouders/wv, vrijwilligers en 

kaderleden die zich onheus bejegent voelen door andere personen binnen de vereniging. Bij deze 

vertrouwenspersoon kan melding worden gemaakt van alle vormen van ongewenst gedrag, intimidatie, 

misbruik of zinloos geweld.  

 

Het bestuur heeft gekozen voor de aanstelling van twee vertrouwenspersonen.  

 

Webmaster. 
 

Het beheer van de website wordt in beginsel verricht door de sponsorcommissie. De sponsorcommissie heeft 

een webmaster aangesteld die alle informatie, die van belang is voor de vereniging, regelmatig bijwerkt op 

de site.  
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Hoofdstuk  6   Commissies. 
 

Het bestuur heeft de operationele werkzaamheden gedelegeerd aan commissies. De commissies geven 

uitvoering aan het beleid en zorgen voor stabiliteit en gewenst resultaat. De commissies leggen 

verantwoording af aan een bestuurslid en in de voorjaarsvergadering aan de Algemene Ledenvergadering. 

 

De leden van de commissies worden door het bestuur benoemd en van hun taak ontheven.  

 

De uitvoering van de werkzaamheden van de commissies blijft een bestuursverantwoordelijkheid. Het 

verantwoordelijke bestuurslid heeft 2 x per jaar overleg met de commissie over de voortgang.  

   

6.1   Commissie Technische Zaken  
 

De commissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De commissie heeft van het bestuur de 

volledige bevoegdheid toegekend gekregen voor het technisch beleid binnen de vereniging.  

 

De commissie bestaat uit: 
 

 bestuurslid Senioren 

 bestuurslid Jeugd 

 coördinator jeugdopleiding 

 coördinator doorstroming 

 hoofdtrainer (indien gewenst met zijn assistent) 

 

De commissie geeft het technisch beleid bij het seniorenvoetbal gestalte en bewaakt de voortgang. 

 

De beleidsvisie, de structuur en de werkwijze die de commissie moet hanteren ten aanzien van het 

jeugdvoetbal staat uitvoering beschreven in het jeugdbeleidsplan.  

 

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.11 

 

6.2   Commissie Lagere Senioren. 
 

De commissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Senioren. 

 

Het streven van de commissie is om elk lager seniorenteam op hun eigen niveau te laten spelen, met een 

optimale spelvreugde. Voor de spelers moeten er voldoende mogelijkheden zijn om zich op hun eigen wijze 

thuis te voelen bij de vereniging en om het plezier in de voetbalsport te kunnen behouden. 

 

De commissie is verantwoordelijk voor de indeling van de spelers. Indelingen vinden in principe plaats op basis 

van vriendengroepen, kwaliteit en leeftijd. 

 

Uitgangspunt is dat ieder seniorenteam voldoende spelers heeft. Mocht een team niet voldoen aan deze 

criteria dan zal men in onderling overleg tot een oplossing moeten komen. De commissie kan besluiten spelers 

te wisselen van team zodat er voldoende bezetting blijft bij alle teams. 

 

Naast de verdeling van spelers zorgt de commissie voor trainingsfaciliteiten en een goede begeleiding bij alle 

teams. 

 

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.12 

 

6.3   Sponsorcommissie. 
 

De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de secretaris. De commissie heeft een adviesbevoegdheid 

toegekend gekregen van het bestuur.  

 

De commissie is primair verantwoordelijk voor het werven van sponsors en het onderhouden van contacten 

met bestaande sponsors.  

 

Gezien de belangrijkheid van deze commissie bestaat de minimale bezetting uit 3 leden. De commissie werft 

zelf nieuwe commissieleden en draagt deze voor aan het bestuur. Het bestuur zal de kandidaat wel of niet 

benoemen.  

 

De hoofdtaken van de commissie zijn: 
 

 verwerven en beheren van de sponsorinkomsten. 

 afsluiten van meerjarige sponsorcontracten. 

 bedenken en uitvoeren van sponsorconcepten. 

 organiseren sponsorbijeenkomsten. 

 relatiebeheer bestaande sponsors. 
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De commissie wil met de sponsorgelden activiteiten ontplooien die bij voorkeur buiten de normale uitgaven 

van de vereniging vallen. De inkomsten zullen vooral worden aangewend voor het organiseren van speciale 

activiteiten. 

 

Concretisering van deze doelstelling betekent: 
 

 sponsorgelden worden bestemd voor extra activiteiten. 

 sponsorgelden worden besteed aan activiteiten binnen de vereniging. 

 sponsorgelden worden besteed voor de jeugdafdeling. 

 jaarlijks wordt verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.   

 

De commissie kan namens de vereniging geen verplichtingen aangaan zonder toestemming van het bestuur.  

 

Mocht het bestuur bepaalde verplichtingen aangaan met een sponsor, welke gevolgen heeft voor de leden, 

dan dient het bestuur dit van te voren kenbaar te maken. ( bv aquisitie bij leden ) 

 

De commissie is bevoegd: 
 

 de taakverdeling onderling vast te stellen. 

 nieuwe commissieleden voor te dragen. 

 werkgroepen in te stellen. 

 vrijwilligers in te schakelen. 

 uitgaven te doen binnen het vastgestelde budget. 

 

Richtlijnen voor wedstrijdkleding: 
 

 de kleding van het 1e team wordt verzorgd door de vereniging. 

 deze kleding is voorzien van de naam van de hoofdsponsor en het logo van de vereniging. 

 overige teams biedt de vereniging een kledingpakket aan. 

 de teams zijn vrij om een eigen sponsor te zoeken. 

 vooraf overleg en toestemming van de commissie. 

 de commissie stemt het nader af met bestuur.   

 

De commissie is de spin in het communicatieweb van de vereniging. De commissie legt zich toe op het 

effectief en efficiënt communiceren met de leden en sponsors. Voor de verschillende doelgroepen worden 

verschillende communicatiemiddelen ingezet.  

 

De commissie zorgt voor:  het opzetten en in stand houden van een gestructureerde communicatie naar de 

verschillende doelgroepen. 

 

Voor het behalen van de doelstelling zijn de volgende taken van belang; 
 

 zorgen voor het clubblad, hiervoor is een redactie aangesteld. 

 zorgen voor advertenties. 

 beheren van de website. 

 informatieve rol naar sponsors.    

 

De belangrijkste communicatiemiddelen die de commissie inzet zijn: 
 

 het clubblad:  dit is een fysiek exemplaar en wordt aan de leden en sponsors gestuurd. 

 het structureel update van de website: het is een modern communicatiemiddel voor leden en 

sponsors.  

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.13 

 

6.4   Kantinecommissie. 
 

De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. De commissie heeft een 

adviesbevoegdheid toegekend gekregen van het bestuur. 

 

De commissie is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de kantine. De kantine is voor de 

vereniging onmisbaar, zeker als het gaat om het binden van leden en het genereren van inkomsten. 

Alle werkzaamheden gebeuren in principe op basis van vrijwilligheid. Het betalen van krachten wordt zoveel 

mogelijk beperkt. 

 

De hoofdtaken van de commissie zijn: 
 

 openstellen van de kantine op de vastgestelde tijden. 

 het plannen van de vrijwilligers. 

 toezicht op het gebruik van de kantine. 

 een goed in- en verkoop beleid hanteren met een juiste bruto marge.  

 zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de ontvangen en af te dragen 

gelden. 

 binding van leden onderling en met de vereniging bewerkstelligen. 

 uitvoering geven aan wettelijke verplichtingen betreffende sportkantines. 

 

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.15 
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6.5   Accommodatiecommissie. 
 

De commissie valt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. De commissie heeft een adviesbevoegdheid 

toegekend gekregen van het bestuur. 

 

De commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het sportpark en het onderhoud aan het 

clubhuis. Het onderhoud van het sportpark gebeurt in nauwe samenwerking met Sportservice Ede. Hierbij 

wordt wekelijks een beroep gedaan op de onderhoudsploeg. Daarnaast behoort het adviseren voor 

aanschaf, onderhoud en beheer van de diverse materialen tot de taak van de commissie. 

 

Taken van de commissie: 
 

 toezicht op het gebruik van het sportcomplex. 

 aansturing van de werkzaamheden betreffende onderhoud en instandhouding. 

 communicatie met Sportservice Ede over het onderhoud. 

 toezicht op efficiënt energiegebruik en het voorkomen van legionellabacterie. 

 

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.14 

 

 

6.6   Activiteitencommissie. 
 

De commissie heeft als aanspreekpunt in het bestuur de 

voorzitter. 

 

De commissie stelt zich ten doel het organiseren van 

activiteiten die de saamhorigheid bevorderen en die extra 

gelden genereren. 

 

Voor het behalen van de doelstelling zijn de volgende 

activiteiten van belang; 
 

 zorgen voor de verloting bij thuiswedstrijden van 

het 1e team. 

 zorgen voor de activiteiten rond de “Grote Club 

Actie”. 

 bedenken van activiteiten voor de leden. 

 verzorgen van de jaarlijkse vrijwilligersavond. 

 

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.16 

 

 

6.7   Toernooicommissie. 
 

De commissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid Jeugd. 

 

De commissie is verantwoordelijk voor de wensen inventarisatie en de planning van de toernooien.  

 

Taken van de commissie: 
 

 zorgt voor uitnodigingen aan de bezoekende verenigingen. 

 zorgt voor de juiste organisatie van de thuistoernooien. 

 zorgt voor de inschrijvingen van de uittoernooien. 

 verantwoordelijk voor de juiste communicatie binnen de vereniging. 

 

De functieomschrijving van de commissie staat in hoofdstuk 23.17 
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6.8   Club van 50. ( geen commissie ) 
 

De Club van 50 is binnen de vereniging actief om geld te werven voor het financieren van incidentele 

projecten en investeringen in de jeugdafdeling welke buiten de normale budgetten vallen. Deze club 

bestaat uit personen, bedrijven en instellingen die sympathiseren met de vereniging. De leden van deze club 

betalen € 50,- per seizoen. 

 

De bestedingen worden bepaald in overleg met de sponsorcommissie, dan wel op verzoek van derden aan 

de Club van 50. De bestedingen dienen de goedkeuring te krijgen van het bestuur. 

 

De leden van de Club van 50 staan vermeld op het bord in de kantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.v. Lunteren 
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Hoofdstuk  7   Financieel beleid. 
 

De vereniging kent inkomsten door het innen van contributie. Daarnaast kent de vereniging inkomsten uit 

donaties, sponsoring, kantineopbrengsten en overige inkomsten. 

 

De vereniging heeft geen winstoogmerk. Voor de continuïteit van de vereniging is het noodzakelijk dat de 

jaarlijkse begroting sluitend is. Het financieel beleid is zodanig ingericht dat het weerstandsvermogen gelijk is 

aan een jaar sponsorinkomsten. 

 

Primaire instrumenten voor een goed financieel beheer zijn de begroting, budgetbeheer, verantwoording en 

controle. De begroting wordt opgesteld door het bestuur en is gebaseerd op de inkomsten en uitgaven die 

het bestuur voor ieder verenigingsjaar verwacht. 

 

Een goed financieel beleid en beheer is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de 

penningmeester. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het financieel beleid.  

 

Het bestuur heeft besloten om de betalingsbevoegdheid boven de € 5.000,- door een tweede bestuurder te 

laten fiatteren.  

 

De penningmeester is verantwoordelijkheid voor: 
 

 de vormgeving aan het financiële beleid. 

 de realisatie van de begroting. 

 de zorg dat betalingen aan de vereniging worden gedaan. 

 de zorg dat de betalingen door de vereniging worden gedaan. 

 uitgave boven de € 5.000,- eerst voorleggen en laten fiatteren door 

een ander bestuurslid. 

 het beheer van de bankrekeningen en een correcte 

boekhouding. 

 periodiek (3x per jaar) het bestuur inzicht geven in de financiële 

positie van de vereniging. 

 

Alle uitgaven dienen van te voren vastgelegd te zijn in de begroting, die 
 

 opgebouwd wordt uit de financiële verplichtingen. 

 opgebouwd wordt uit de budgetten van de commissies. 

 opgesteld wordt door de penningmeester. 

 vastgesteld wordt door het bestuur. 

 goedgekeurd wordt door de Algemene Ledenvergadering. 

 

Overige betalingsverplichtingen mogen alleen aangegaan worden wanneer zij van te voren bestuurlijk 

goedgekeurd zijn. De bestuurlijke goedkeuring wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering waarin 

het besluit is genomen. In de statuten is vastgelegd dat het bestuur toestemming van de Algemene 

Ledenvergadering nodig heeft voor het verrichten van investeringen die een maximaal bedrag te boven 

gaan. Een uitzondering op wat is vastgelegd in de statuten is het aangaan van arbeidsovereenkomsten met 

de technische staf.    

 

Elke commissie dient voorafgaand aan het verenigingsjaar en het vaststellen van de begroting een 

gespecificeerd budgetvoorstel voor te leggen aan de penningmeester. Het uiteindelijke beschikbare budget 

wordt vastgesteld door het bestuur. 

 

De commissies mogen uitsluitend verplichtingen aangaan binnen het goedgekeurde budget en zien erop toe 

dat budgetten niet worden overschreden. Jaarlijks bij de aanvraag van het nieuwe budget wordt een 

overzicht aan de penningmeester gegeven van de uitgaven van het afsluitende verenigingsjaar.   

 

Betalingen van declaraties vinden plaats via de bankrekening. Betalingen in contanten worden alleen bij 

uitzondering gedaan.   

 

De jaarrekening wordt, na goedkeuring door het bestuur, ter controle voorgelegd aan de kascommissie. De 

jaarrekening wordt in de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd, daarbij zal de kascommissie de 

Algemene Ledenvergadering voorstellen decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

   

Debiteurenbeheer. 
 

Slecht betalende leden/debiteuren en daardoor lange betalingstermijnen kunnen een aanzienlijke 

schadepost voor de vereniging vormen. Als vorderingen lang openstaan, dan heeft dit directe gevolgen voor 

de liquiditeit van de vereniging. Als leden/debiteuren helemaal niet betalen, dan kan de begroting een 

negatief resultaat opleveren. Er zullen altijd wanbetalers blijven, maar een goed uitgestippeld 

debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. 

 

Het debiteurenbeheer moet een vast onderdeel zijn van de bedrijfsvoering en een vaste taak van de 

penningmeester. 
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Hoofdstuk  8   Kwaliteitsbeleid. 
 

 

8.1   Visie op kwaliteit. 
 

Het kwaliteitsbeleid is gericht op de tevredenheid van leden en kaderleden.  

 

Het beleid is gericht op: 
 

 de wensen. 

 eisen of verwachtingen. 

 sporttechnisch zaken. 

 procesmatige of organisatorische zaken. 

 

Jaarlijks bepaald het bestuur de kwaliteitsdoelstellingen en legt deze vast 

in de notulen van de Algemene Ledenvergadering en in dit 

verenigingsplan. 

 

De kwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op:  
 

 het vertalen van de wensen. 

 eisen en verwachtingen van de leden.  

 

Het bestuur onderkent het belang van kwaliteit in alle vormen.  

 

Het bestuur wil met deze structuur streven naar een betere en professionelere aanpak. 

   

 

8.2   Toepassing en bewaking. 
 

Het bestuur ziet er op toe dat het kwaliteitsbeleid op alle niveaus in de organisatie bekend is.  

 

De invoering en toepassing wordt door het bestuur bewaakt.  

 

Instrumenten hiervoor zijn: 
 

 overleg tijdens de bestuursvergaderingen. 

 overleg met de commissies. 

 mondelinge en schriftelijke klachten van ouders/wv, leden en vrijwilligers. 

 feedback tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

 feedback met de kaderleden. 

 feedback met ouders/wv.  
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Hoofdstuk  9   Vrijwilligersbeleid. 
 

 

9.1   Visie op vrijwilligers. 
 

Voetbalvereniging Lunteren dankt zijn bestaanrecht aan vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteed meer tijd aan 

de vereniging dan een ander. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk voor het voortbestaan van de 

vereniging. 

 

Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur. 

 

Kaderleden worden omschreven als vrijwilliger. 

 

Het vrijwilligersbeleid moet garanties geven voor een optimale bezetting door gemotiveerde en deskundige 

kaderleden. 

 

Het vrijwilligersbeleid kent de volgende hoofdlijnen: 
 

 kaderleden kunnen zowel vanuit de vereniging komen als van buitenaf. 

 kaderleden worden doelgericht geselecteerd en benaderd. 

 werkzaamheden kunnen aangepast worden aan capaciteiten en beschikbare tijd. 

 vrijwillig betekent niet vrijblijvend. 

 een kaderfunctie wordt aanvaard voor een bepaalde termijn. 

 van alle kaderfuncties zijn functieomschrijvingen. 

 een open en duidelijke communicatie. 

 leden dienen respectvol met de vrijwilligers om te gaan. 

 als blijk van waardering krijgen de vrijwilligers jaarlijks een geschenk rond de kerstdagen en wordt 

er jaarlijks een vrijwilligersavond georganiseerd. 

 doelgerichte opleidingen. 

 gerichte acties voor het motiveren en behouden van vrijwilligers. 

   

Vrijwilligers zijn belangrijke mensen binnen een vereniging. Zonder de tijd en energie die deze mensen in de 

vereniging steken, is de vereniging niet draaiende te houden. Dit wordt niet altijd hardop gezegd, maar de 

waardering voor deze mensen is groot. 

   

Eigenlijk is iedereen zo gewend dat alles loopt zoals het moet lopen. Leden realiseren zich soms onvoldoende 

dat iedere bijdrage een belangrijke en onmisbare schakel in het geheel vormen.  

   

De redenen waarom personen uit eigen beweging zoveel tijd aan de vereniging besteden zal per persoon 

verschillen.  

 

De één vindt dat hij of zij iets terug moet doen voor de vereniging waarin hij of zij zelf opgroeide of 

waarbinnen het eigen kind een groot deel van de vrije tijd doorbrengt. Een ander ziet het mogelijk ook als 

een uitdagende functie, waarbij aan eigen ontwikkeling kan worden gewerkt.  

 

Voor de meeste mensen geldt dat zolang je als vrijwilliger de waardering en voldoening krijgt, men het niet 

erg vindt om de nodige energie en tijd in de vereniging te steken.  

 

Ok de ouders/wv van jeugdleden zijn belangrijk. Zij treden vaak op als vrijwilliger in welke vorm dan ook. 

Daarom moeten zij continu geïnformeerd worden over de verschillende activiteiten. 

 

Het bestuur is er dan ook veel aan gelegen om zorg te dragen dat de vrijwilliger lekker in zijn vel zit. 

   

9.2   Vrijwilligersgerichte activiteiten. 
 

Het bestuur wil voorkomen dat er roofbouw wordt gepleegd op vrijwilligers.  

 

Indien de totale werklast neerkomt op een te kleine groep vrijwilligers wordt de vereniging veel te kwetsbaar 

en neemt het risico dat vrijwilligers afhaken toe.  

 

Het bestuur heeft daarom:  
 

 de benodigde functies met de daarbij behorende taken in kaart gebracht. 

 een evenwichtige verdeling van de werkzaamheden vastgesteld. 

 potentiële kaderleden in kaart gebracht teneinde gericht te kunnen werven. 

 maatregelen genomen dat de vereniging zo goed mogelijk functioneert. 

 gerichte aandacht aan communicatie en informatieverstrekking. 

 een waarderingscultuur geschapen voor kaderleden en vrijwilligers.  

 een betere begeleiding van kaderleden en vrijwilligers gerealiseerd. 
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Hoofdstuk  10   Technisch beleid. 
 

 

10.1   Doelstelling. 
 

1e  team: minimaal 2e klasse ( streven naar 1e klasse ) 

 

Met het vaststellen van deze doelstelling bepaalt het bestuur de kwaliteitsnorm van de jeugdopleiding. 

 

Binnen de vereniging is een duidelijke technische voetballijn zichtbaar. Deze wordt aangestuurd door ervaren 

mensen die de voetbalopleiding van de jeugdafdeling naar een hoger niveau brengen. Deze technische 

voetballijn wordt voorgeschreven binnen het jeugdbeleidsplan.  

 

De jeugdopleiding en het beleid is erop gericht dat minimaal 7 zelfopgeleide spelers deel uit maken van de 

selectie van het 1e team. 

 

10.2   Algemeen. 
 

Algemeen: 
 

 in het 1e team spelen spelers met een juiste spelopvatting. 

 een herkenbare speelwijze. 

 een stabiele 2e klasser. 

 2e team blijft zich richten op de ontwikkeling van spelers. 

 doel een evenwichtige doorstroming te bewerkstelligen naar het 1e team. 

 

De opleiding dient in de praktijk borg te staan voor: 
 

 het continu aanbieden van een zo hoog mogelijk training- en begeleidingsniveau. 

 het opleiden van spelers op basis van een positieve voetbalbenadering. 

 het streven naar optimale spelvreugde.  

 

Opleiden geldt als eerste prioriteit: 
 

 zodat nagenoeg ieder seizoen een kwaliteitsimpuls uit eigen kweek plaatsvindt. 

 de spelers kennis te laten maken met spelopvatting, speelwijze en de basistaken die op het 

niveau van het 1e team noodzakelijk zijn.  

 

10.3   Technische Zaken. 
 

Het bestuur heeft twee bestuursleden aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid, tw: 
 

 bestuurslid Senioren 

 bestuurslid Jeugd 

 

De werkzaamheden van deze bestuursleden bestaat uit: 
 

 het technisch beleid gestalte geven. 

 toezien op de uitvoering van het technisch beleid middels de commissie Technische Zaken. 

 het jaarlijks opstellen van een matrix waarin de verschillende vergaderingen, overleg en 

evaluatie plaatsvinden. 

 jaarlijks een plan van aanpak maken aangaande het technisch beleid. 

 aanspreekpunten in geval van conflictsituaties. 

 het bestuurslid Senioren adviseert bij het aanstellen van de hoofdtrainer, trainer 2e team, 

teammanager en de verzorger ( aanstelling door het bestuur  ). 

 het bestuurslid Jeugd adviseert bij het aanstellen van de coördinator jeugdopleiding ( aanstelling 

door het bestuur ). 

 

De doelstellingen voor de komende jaren: 
 

 zonder vergoedingen te betalen een verbreding en kwalitatieve verbeteringen van de selecties  

1 en 2 realiseren. 

 prestatiegericht werken met het 1e team en strijden om de prijzen in de 2e klasse. 

 prestatiegericht werken met het 2e team. 

 het verder uitbouwen van de jeugdopleiding. 

 versnelde doorstroming van A spelers die in aanmerking komen voor de selecties 1 en 2. 

 prettig voetbalklimaat bij alle teams.  

 

Het bestuurslid Jeugd is eindverantwoordelijkheid, met medeverantwoordelijkheid van de coördinator 

jeugdopleiding,  voor de aanstelling van de trainers in de jeugdafdeling. 

 

De commissie Lagere Senioren is verantwoordelijk voor de indeling van alle lagere seniorenteams en is tevens 

verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers en leiders bij die teams.  
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Bestuurlid  

Jeugd 

Coördinator 

Jeugdopleiding 

Trainer 

A1 

Trainer 

B1 

Trainers 

B teams 

Spelers 

Trainer 

C1 

Trainers  

C teams 

Spelers 

Trainer 

D1 

Trainers 

D teams 

Spelers 

Trainer 

E1 

Trainers  

E teams 

Spelers 

Trainer 

F1 

Trainers 

F teams 

Spelers 

10.4   Jeugdbeleidsplan. 
 

Het technisch beleid van de jeugdafdeling: 
 

 is vastgesteld door het bestuur. 

 is bij de inhoudelijke invulling nadrukkelijk afgestemd op de missie.  

 bepaald mede de visie en strategische doelstellingen. 

 staat beschreven in het jeugdbeleidsplan.  

 

De coördinator jeugdopleiding heeft als taak om: 
 

 structureel de uitvoering van het technisch beleid binnen de jeugdafdeling te bewaken. 

 zijn functie als centrale rol binnen het opleidingstraject te bewaken. 

 met zijn specifieke kennis de uitgangspunten en doelstellingen eventueel bij te stellen.  

 jaarlijks een operationeel plan te maken dat een afgeleide is van het jeugdbeleidsplan en ter 

goekeuring voor te leggen aan het bestuur. 

 het operationele plan onderdeel te maken van de uitvoering. 

 

10.5   Commissie Technische Zaken 
 

Om het technische beleid te borgen heeft het bestuur een commissie Technische Zaken ingesteld. Binnen 

deze commissie worden alle voetbalzaken besproken. De volgende functionarissen hebben zitting in deze 

commissie: 
 

 bestuurslid Senioren 

 bestuurslid Jeugd 

 coördinator jeugdopleiding 

 coördinator doorstroming 

 hoofdtrainer (indien gewenst met zijn assistent) 

 

10.6   Voetbal Technisch Overleg ( VTO ) 
 

Ter bevordering van de jeugdopleiding het het bestuur het “VTO” ingesteld. Dit overleg vindt plaats tussen de 

hieronder genoemde functionarissen. De structuurlijn is zichtbaar gemaakt in onderstaand organigram. 

 

Deelnemers aan het VTO zijn: 
 

 bestuurslid Jeugd (adviserende stem) 

 coördinator jeugdopleiding. 

 trainers van alle jeugdteams. 

 assistent trainers van alle jeugdteams. 

 

Om praktische redenen is het VTO gesplitst in junioren en pupillen. Het VTO bestaat uit de A-B-C trainers (rood) 

en de andere groep uit de D-E-F trainers (groen). Het bestuurslid Jeugd zorgt voor een juiste afstemming van 

de besproken onderwerpen. 
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Hoofdstuk  11   Kampioenschappen. 
 

 

Afhankelijk van welk team het betreft wordt er overleg gepleegd. 

 

Voor seniorenteams bestaat het overleg uit: 
 

 bestuur. 

 kantinecommissie. 

 trainer en leider. 

 

Voor jeugdteams bestaat het overleg uit: 
 

 bestuurslid Jeugd 

 kantinecommissie. 

 trainer en leider. 

 

Tijdens dit overleg worden de wensen van het team kenbaar gemaakt en wordt er een voorstel gedaan ten 

aanzien van het programma. Tevens worden er afspraken gemaakt met betrekking tot: 
 

 de inkopen. 

 buitengewone activiteiten:  rondrit door het dorp of balkonscene. 

 muziek. 

 consumptieprijzen. 

 

Binnen het bestuur wordt een besluit genomen over het te besteden budget van het voorgestelde 

programma.  
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Hoofdstuk  12  Wetenswaardigheden. 
 

 

12.1   Wetenswaardigheden leiders. 
 

 bij thuiswedstrijden:  

 de tegenstander ontvangen.  

 het wedstrijdsecretariaat kan ondersteuning geven. 

 zorg dat de kleedkamer open is voor de tegenstander. 

 in de rust zorgen voor thee vanaf de B teams en hoger. 

 voor de pupillen en C teams is er na de wedstrijd limonade. 

 de uitslag melden in het wedstrijdsecretariaat. 

 voor de E en F teams liggen er uitslagformulieren die ingevuld moeten 

worden, de tegenstander ondertekent het formulier en krijgt een kopie 

mee. 

 voor senioren en A, B, C en de D wordt een DWF of een wedstrijdformulier 

ingevuld. 

 algemeen: 

 vanaf de D pupillen moeten de spelers een spelerspas hebben. 

 onze spelers zijn verplicht na afloop van de wedstrijd te douchen. 

 de kleding die gebruikt wordt mag beurtelings worden gewassen. 

 de kleding moet bij elkaar blijven en is alleen bedoeld voor activiteiten 

van het team en is dus geen vrijetijdskleding. 

 ieder team heeft minimaal het volgende ter beschikking:  

ballen, waterzak, spons, bidon en EHBO kit.  

 Het bestuur zorgt dat het weer aangevuld wordt. 

 laat de kleedkamer schoon achter, ook bij uitwedstrijden. 

 defecten direct melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

 hou het gedrag en taalgebruik van de spelers in de gaten. 

 voor activiteiten met het team of voor de hele jeugd is geld beschikbaar, 

dit wel van tevoren overleggen met de coördinator. 

 bij het bestuur staan plezier en sportiviteit voor prestatie, laat dus de 

“mindere” spelers ook voetballen, zij hebben evenveel rechten als een 

ander. 

 op de TV in de kantine kan men het programma lezen van de volgende 

week en in het wedstrijdsecretariaat liggen overzichten met daarop de 

diverse wedstrijden. 

 indien een team door omstandigheden te weinig spelers heeft moeten de 

trainers dit onderling proberen te regelen. Lukt dit niet dan overleggen met 

de coördinator Jeugdopleiding of voor de lagere senioren met de 

commissie Lagere Senioren. 

 bij uitwedstrijden dienen alle spelers een autogordel te dragen.  

 

 

12.2   Wetenswaardigheden voor nieuwe leden. 
 

 nieuwe jeugdleden en hun ouders/wv krijgen een uitnodiging voor een informatieavond voor 

aanvang van het seizoen of in de winterstop. 

 nieuwe leden krijgen een infogids met daarin de meest relevante informatie.  

 zijn er vragen of zijn er dingen niet duidelijk, vraag het aan de coördinator. 

 dingen die nodig zijn: voetbalschoenen, scheenbeschermers, voetbalkousen en een zwart 

voetbalbroekje. Shirts komen van een sponsor, soms met broekje en kousen. 

 tijdens de training heb je voetbalschoenen nodig en scheenbeschermers. 

 na een wedstrijd is het verplicht douchen, slippers zijn hierbij aan te raden. Voor de “D” spelers 

en hoger geldt dit tevens voor de training. 

 het kan zijn dat je eens in de zoveel weken aan de beurt bent om de shirts te wassen. 

 er kan een beroep op de ouders/wv worden gedaan voor vervoer naar de uitwedstrijden, 

probeer hier gehoor aan te geven. Zorg dat iedereen die met u meerijdt een autogordel draagt, 

dat is in ieders belang.  

 

Er is een verzorger die er ook voor de jeugd is, hij is op dinsdag en donderdag vanaf 19.00 uur aanwezig. 
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Hoofdstuk  13  Ongewenst gedrag. 
 

13.1   Inleiding. 
 

Ongewenst gedrag is direct of indirect gedrag, zowel verbaal als non-verbaal die als ongewenst, eenzijdig 

opgelegd wordt ervaren en waarvan de pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als zodanig wordt 

ervaren.  

 

Ongewenst gedrag kan zijn: 
 

 direct of indirect seksueel getinte uitingen. 

 direct of indirect uitingen van intimidatie. 

 direct of indirect uitingen van discriminatie. 

 het toepassen van lichamelijk geweld.                                                                     

 

Het beleid is mede gericht op de veiligheid, gezondheid en welzijn van 

de leden. In dat kader wordt ongewenst gedrag niet getolereerd. 

 

Dat geldt zowel voor ongewenst gedrag tussen leden onderling, als ook 

wanneer een lid door het publiek of bij een andere vereniging hiermee 

wordt geconfronteerd. 

 

Ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag zijn de volgende maatregelen door het bestuur 

vastgesteld: 
 

 er wordt bijzondere aandacht besteed aan de veiligheid, gezondheid en welzijn van de leden. 

 voor hen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag worden maatregelen vastgesteld. 

 om een ieder duidelijk te maken dat ongewenst gedrag niet past wordt de nodige voorlichting 

gegeven. 

 er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. 

 ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag wordt een procedure gehanteerd die: 

goed toegankelijk is voor alle leden, zodat problemen vroegtijdig onderkend worden. 

 ervoor zorgt dat onnodige escalatie wordt voorkomen. 

 duidelijkheid biedt aan klager en aangeklaagde. 

 voldoet aan de vereisten van zorgvuldigheid 

 

 Bovengenoemde maatregelen moeten er toe leiden dat ongewenst gedrag wordt voorkomen en dat leden 

zich op een zodanige wijze gedragen dat daaruit respect voor elkaar spreekt. 

  

13.2   Vertrouwenspersoon. 
 

Het bestuur heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Deze functies worden bekleed door de voorzitter 

en een coördinator in de jeugdafdeling.   

 

Personen die een gegronde klacht hebben over ongewenst gedrag kunnen deze melden bij de 

vertrouwenspersoon via onderstaand adres. Anonieme klachten worden door de vertrouwenspersoon niet in 

behandeling genomen. 
  

v.v. Lunteren Vertrouwenspersoon, Postbus 10  6740 AA  Lunteren 
 

De vertrouwenspersoon is belast met de opvang van de klager die een klacht heeft over ongewenst gedrag 

en daarover wil praten. De vertrouwenspersoon maakt verslag op van de ontvangen klacht en beoordeeld 

of de klacht ontvankelijk is. De klager wordt daarover geïnformeerd. 

 

De klager bepaalt te allen tijde wat er met de klacht gebeurt. De vertrouwenspersoon doet niets zonder de 

instemming van de klager. 

  

Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard hoort de vertrouwenspersoon afzonderlijk de persoon die een 

klacht over ongewenst gedrag heeft ingediend, eventueel daarna degene tegen wie de klacht is gericht en 

andere betrokkenen. Een ieder die in het kader van het onderzoek wordt gehoord, is verplicht de gevraagde 

informatie te verschaffen en geheimhouding te betrachten. Van ieder gesprek wordt een schriftelijk rapport 

opgemaakt. 

 

 Alle gesprekken van de vertrouwenspersoon zijn besloten en vinden buiten de contouren van het sportpark 

“de Wormshoef” plaats. 

   

 Aan de vertrouwenspersoon zal voor de uitoefening van zijn werk door het bestuur alle relevante informatie 

ter beschikking worden gesteld. 

 

 Het bestuur draagt er zorg voor dat de vertrouwenspersoon niet uit hoofde van zijn functie wordt benadeeld 

in zijn positie. Deze bescherming is in alle situaties van toepassing. 
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De vertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid als      

vertrouwenspersoon verneemt. Deze plicht vervalt niet door beëindiging van de functie. 

 

Door het indienen van een klacht zal de huidige of toekomstige positie van de klager niet worden 

benadeeld. Ook wanneer de klacht ongegrond bevonden wordt door de vertrouwenspersoon. 

 

De vertrouwenspersoon brengt binnen maximaal 6 weken nadat een klacht is ingediend schriftelijk advies 

met opgave van mogelijke maatregelen uit aan het bestuur. Een afschrift van het advies wordt aan de klager 

en de beklaagde gestuurd. 

 

De mogelijkheid bestaat dat de klager zijn of haar klacht intrekt. Indien dat het geval is zullen de betrokken 

personen, die hierover zijn geïnformeerd hiervan in kennis worden gesteld. 

 

Binnen 3 weken na ontvangst van het advies van de vertrouwenspersoon neemt het bestuur een besluit over 

eventueel te nemen maatregelen. 

 

 Indien het bestuur een beslissing neemt die geen maatregelen inhoudt, terwijl de vertrouwenspersoon tot het 

nemen van maatregelen heeft geadviseerd, dient dit uitdrukkelijk met redenen omkleed in de beslissing te 

worden vermeld. Het bestuursbesluit wordt aan de klager, de beklaagde en de vertrouwenspersoon 

gestuurd. 

 

13.3   Gedragsregels. 
 

Hoofdregel is dat iedereen zich dient te onthouden van seksueel misbruik en seksuele intimidatie.  

 

Een ieder zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen andere zich veilig voelen. 

 

Een ieder onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze dat hij/zij zich in zijn/haar waardigheid 

voelt aangetast en verder in het privéleven van andere door te dringen dan nodig is voor het gestelde doel 

van de vereniging.  

 

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen oudere en jeugdige tot 16 jaar zijn onder geen beding 

geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

 

Niemand mag een ander op zodanige wijze aanraken dat de andere deze aanraking naar redelijke 

verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het 

doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

 

Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. 

 

Het beleid is erop gericht om gereserveerd en met respect met elkaar om te gaan. Het bestuur geeft daarbij 

het advies dat:   
 

 oudere niet met jongere op één kamer slapen. 

 oudere niet bij voorkeur jongere alleen thuis ontvangen. 

 dat je als oudere alleen in de kleedkamer bent met een jongere. 

 

13.4   Gedragsregels rond de wedstrijden. 
 

Deze gedragsregels komen voort uit de statuten of het huishoudelijk reglement. 

 

Indien de statuten of het huishoudelijk reglement hierbij in gebreke blijft zijn deze regels middels een besluit 

vastgesteld door het bestuur:  
 

 op zaterdag de fietsen plaatsen in de fietsenstalling. 

 geen dranken meenemen buiten de kantine of het aangrenzende balkon, de KNVB controleert 

scherp of verenigingen hieraan voldoen. 

 geen alcoholhoudende dranken in de kleedkamers. 

 niet roken in de kleedkamers. 

 niet roken in de kantine. 

 het laatste team, dat gebruik maakt van een wedstrijdveld, neemt de hoekvlaggen mee. 

 voetbalschoenen niet tegen de muren uitslaan, maar tegen de daarvoor bestemde plank. 

 ieder elftal dient zijn kleedkamer en die van de tegenstander na de wedstrijd aan te vegen. 

 ieder elftal dient zijn kleedkamer, zowel bij thuiswedstrijden als uitwedstrijden, netjes en verzorgd 

achter te laten. 

 ieder elftal dient de voorgeschreven wedstrijdkleding te dragen. 

 ieder elftal dient bij het betreden van het veld de voorgeschreven wedstrijdkleding verzorgd te 

dragen.  
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Het bestuur hanteert een Fair Play beleid:  
 

 met het doel ontoelaatbaar gedrag op en om de velden uit te bannen. 

 onder het motto dat wij de voetbalsport zuiver, eerlijk en met respectvolle humanitaire 

omgangsvormen willen beoefenen. 

 dat wij gezamenlijk sportief gedrag op en rond de velden bevorderen en al die elementen en 

gedragingen die deze doelstellingen in gevaar brengen, actief bestrijden. 

 

Voetballen is een wedstrijdsport, waarin lichamelijk contact binnen de criteria van spelregels geoorloofd is. Er 

moet ruimte zijn voor: 
 

 het uiten van emotie, waarbij geen plaats is voor agressie, godslastering en vloeken. 

 een sportieve krachtmeting, waarbij schade veroorzaken aan de gezondheid of welzijn van een 

medesporter ontoelaatbaar is. 

 

 Het bestuur vindt grove overtredingen van de gedragsregels of wedstrijdbepalingen van de KNVB 

onacceptabel en zal in die gevallen aan het lid of de leden een straf opleggen conform het Reglement 

Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal of een straf volgens de richtlijnen straftoemeting bij overtreding 

wedstrijdbepalingen. 

      

Binnen de vereniging zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het naleven 

van het beleid als volgt verdeeld: 
 

 het bestuur is verantwoordelijk voor het toepassen van het beleid. 

 het bestuur heeft de leiding en is verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen moeten 

worden om in te staan voor de veiligheid van de op het sportpark aanwezige personen in het 

algemeen en de scheidsrechters in het bijzonder. 

 het bijwonen of spelen van een wedstrijd brengt voor elk lid de verplichting met zich mee er op 

toe te zien dat de afgesproken gedragsregels worden nageleefd. 

 bij afwijkingen dienen onmiddellijk maatregelen te worden genomen ten einde de 

ongeregeldheden te doen stoppen en dient het bestuur op de hoogte gebracht te worden van 

de ongeregeldheden. 

 de trainers dienen adequaat in te grijpen als tijdens de wedstrijd een of meerdere spelers 

ontoelaatbaar gedrag vertonen. 

 de leiders dienen de nodige acties te ondernemen tegen leden en/of toeschouwers die zich 

misdragen en het voorval melden bij het bestuur en daarbij helderheid verschaffen over de 

omstandigheden waaronder de ongeregeldheden zich hebben voorgedaan. 

 de clubscheidsrechters dienen de wedstrijden te fluiten volgens de reglementen. 

 een ieder neemt maatregelen om onverhoopte ongeregeldheden onmiddellijk te stoppen. 

 daarnaast dient men de ongeregeldheden te melden bij het bestuur en daarbij helderheid te 

verschaffen over de omstandigheden waaronder de ongeregeldheden zich hebben 

voorgedaan. 
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Hoofdstuk  14  Administratieve organisatie. 
 

Duidelijke eenduidige spelregels en procedures zijn nodig om sturing te kunnen geven en zorg te dragen dat 

sprake is van een beheersbaar en aantoonbaar deugdelijk functioneren.  

 

Het bestuur heeft op een aantal terreinen procedures en regelingen opgesteld en van toepassing verklaard.  

 

14.1   Verzekeringen. 
 

De ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de KNVB. 

 

In de contributie die men aan de vereniging betaalt, zit een bedrag, waarmee de KNVB een collectieve 

verzekering heeft afgesloten voor alle leden. 

   

14.2   Lidmaatschap. 
 

Procedure: 
 

 inschrijving van nieuwe leden via een 

ondertekend aanmeldingsformulier. 

 het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de 

ledenadministratie. 

 ledenadministratie meldt het lid aan via SportLink 

bij de KNVB. 

 de commissie Technische Zaken of de commissie 

Lagere Senioren deelt de speler in. 

 opzegging bij de ledenadministratie. 

 ledenadministratie meldt de opzegging bij de 

belanghebbende. 

 het betreffende lid krijgt binnen een maand een 

brief of mail van uitschrijving. 

 opzegging is alleen mogelijk aan het einde van 

een verenigingsjaar. 

 er moet voldaan zijn aan alle geldelijke 

verplichtingen ten opzichte van de vereniging. 

 

 

Betaling contributie: 
 

 in principe alleen automatische incasso. 

 op factuur binnen gestelde termijn. 

 geen reactie – aangetekende brief. 

 uitgesloten voor trainingen en wedstrijden. 

 in gebreke blijven – incassobureau 

 kosten voor het lid.  

 

 

 

14.3   Contributieregeling. 
 

De contributieregeling is als volgt vastgesteld: 
 

 leden zijn statutair gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. 

 de hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

 leden zijn in verschillende categorieën ingedeeld. 

 per categorie wordt de contributie vastgesteld. 

 het 3e thuiswonend jeugdlid tot 18 jaar uit één gezin betaald 50% van de vastgestelde 

contributie van de categorie waarin het betreffende jeugdlid is ingedeeld. 

 het 4e thuiswonend jeugdlid tot 18 jaar is vrijgesteld van contributie.  

 contributie wordt per automatische incasso betaald. 

 wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 

contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 

 wijzigingen en opzeggingen dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij de 

ledenadministratie. 

 het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

 overschrijfkosten komen voor rekening van de vereniging. 

 doorberekende boetes komen voor rekening van het betreffende lid of team. 

   

Nieuwe jeugdleden hebben een gratis proefperiode van een maand. Na deze proefperiode zal aan het 

aspirant lid gevraagd worden zich als lid in te schrijven. 
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Hoofdstuk  15  Formulieren. 
 

 

15.1   Aanmeldingsformulier. 
 

Aanmelding van nieuwe leden uitsluitend middels het aanmeldingsformulier. 

Deze aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur of te downloaden via de site. 

 

15.2   Formulier aanvraag spelerspas. 
 

Bij aanmelding van nieuwe leden vanaf de D pupillen en ouder en bij wijziging van niet-spelend naar spelend 

lid wordt automatisch een fotoformulier toegezonden. Tot de ontvangst van de spelerspas kan de betrokken 

speler op basis van de tijdelijke spelerspas, die rechtsboven op het toegezonden fotoformulier is bevestigd, 

uitkomen in wedstrijden. Deze tijdelijke spelerspas heeft een geldigheid van 3 weken. 

 

Met de invoer van de spelerspas worden de volgende doelstellingen nagestreefd: 
 

 de juiste identiteit van spelers vast te stellen die zich schuldig maken aan wanordelijkheden. 

 de juiste identiteit van spelers vast te stellen. 

 controleren op speelgerechtigdheid bij bindende wedstrijden. 

 een preventief hulpmiddel in de strijd tegen onsportief gedrag, herstel van waarden en normen. 

 vergroten pakkans bij tuchtgerechtelijke maatregelen. 

 verbeteren van de mogelijkheid om de juiste leeftijdsklassen tegen elkaar te laten uitkomen. 

 extra ondersteuning voor de scheidsrechter. 

 

De spelerspas is een persoonsgebonden pas. Als er geen pas is betekend dit niet spelen. De pasjes blijven bij 

de vereniging.  

 

De leider zorgt ervoor dat de pasjes voor iedere wedstrijd getoond kunnen worden.  

 

15.3   Overschrijven. 
 

Overschrijven geschiedt digitaal. De procedure in Sportlink moet worden gevolgd. 

 

 een aanvraag kan slechts worden gehonoreerd indien de aanvrager kan aantonen dat hij heeft 

voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de te verlaten vereniging. 

 de speler is verantwoordelijk voor het overschrijvingsproces en kan slechts eenmaal per 

verenigingsjaar overschrijving aanvragen. Uitzonderingen hierop kunnen dispensatiecriteria zijn. 

 

De spelerspas is persoonsgebonden, hetgeen betekent:  

 

 dat als de overschrijving wordt verleend, de speler automatisch een nieuwe pas ontvangt. 

 dat dit ook geldt wanneer het verzoek tot overschrijving wordt ingetrokken. 

 

 

15.4   Wedstrijdformulier. 
 

Bij thuiswedstrijden zorgt het wedstrijdsecretariaat voor een door de KNVB vastgesteld DWF of 

wedstrijdformulier.   

 

Als een team gebruik maakt van het DWF dan moet men een bondsteam aanmaken in Sport Link. Deze 

gegevens kan men gebruiken voor de aanmaak van het DWF. 

 

De leider van het team, is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het DWF of wedstrijdformulier, te voorzien 

van de noodzakelijke gegevens. 

 

Na invulling van de gegevens ondertekent de aanvoerder het DWF of wedstrijdformulier en wordt het 

formulier overhandigd, samen met het mapje spelerspassen, aan de scheidsrechter. 

 

De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders van beide teams de gegevens op het DWF of 

wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen. De scheidsrechter houdt de spelerspassen gedurende 

de wedstrijd in bewaring. 

 

 

Na afloop van de wedstrijd wordt het DWF of wedstrijdformulier door de scheidsrechter aangevuld met de 

wedstrijdgegevens en door beide verenigingen geaccordeerd. 

 

De leider zorgt voor de verdeling van het origineel en de kopieën. 

 

Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat de originele wedstrijdformulieren binnen 3 werkdagen na de dag 

waarop de wedstrijden zijn gespeeld op het districtskantoor te Deventer zijn.  
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Als tijdens de eindfase van de competitie de verkorte procedure van toepassing is dan ligt deze zorg bij de 

scheidsrechter. 

 

 

15.5   Uitslagen. 
 

Het wedstrijdsecretariaat heeft de plicht om de uitslagen van alle thuisgespeelde wedstrijden via Sport Link 

aan de KNVB te melden. 

 

 

15.6   Rapportage. 
 

In geval er een rapport moet worden opgemaakt, moet dit rapport uiterlijk 3 werkdagen nadat de secretaris 

bericht heeft ontvangen van de KNVB, in het bezit zijn van het districtskantoor te Zwolle. 
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Hoofdstuk  16  Accommodatie. 
 

 

16.1   Inleiding. 
 

Bij de doelstellingen van de vereniging hoort een passende accommodatie. Hieronder wordt verstaan: 

 voldoende wedstrijdvelden en trainingsruimten. 

 een kleine trainingshoek/speelveld z.g. pannaveld. 

 voldoende kleedkamers. 

 een wedstrijdveld voorzien van een lichtinstallatie. 

 een gezellige en functionele kantine. 

 representatieve bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat. 

 voldoende ruimten ten behoeve van opslag materialen en archief. 

 een goed georganiseerd beheer van de accommodatie. 

 

16.2   Huidige situatie. 
 

De huidige sportinfrastructuur heeft de laatste jaren een geweldige kwaliteitsimpuls gekregen. Zeker als wij 

kijken naar de voetbalaccommodatie.  

 

De komende jaren ziet het bestuur toch een aantal problemen op zich afkomen. De huidige accommodatie 

is beperkt ten aanzien van de groei die de vereniging de komende jaren zal doormaken. Deze situatie maakt 

een optimale wedstrijd en trainingsplanning straks onmogelijk.  

 

Een mogelijke oplossing voor groei op de huidige locatie is het hoofdveld te voorzien van een kunstgras 

toplaag waardoor de accommodatie een toename kent in de maximale beschikbare uren per seizoen. 

 

De kantine voldoet aan de eisen. Het afgelopen jaren zijn de nodige investeringen gedaan. Het totale 

gebouw zal de komende jaren wel stelselmatig aangepakt gaan worden om een gezellig en warm 

onderkomen voor de leden te realiseren. 

 

De bestuurskamer voldoet aan de doelstelling van een dergelijke ruimte. Soms is er behoefte aan extra 

vergaderruimten.  
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Hoofdstuk  17  Kantine. 
 

 

17.1   Werkwijze kantinecommissie. 
 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissie zijn hier beschreven.  

Het bestuur wil dat de commissie zich houdt aan de wet en regelgeving voor sportkantines. 

 

17.2   Kantinediensten. 
 

Alle seniorenleden betalen via de contributie een door het bestuur vastgesteld bedrag voor kantinediensten. 

Dit bedrag kan worden terugverdient door kantinediensten te draaien. Leden die veel vrijwilligerswerk 

verrichten kunnen een verzoek indienen om het bedrag voor kantinediensten terug te krijgen. 

 

17.3   Wet en regelgeving. 
 

Bij het runnen van een eigen kantine moet voldaan worden aan verschillende eisen die uit wetgeving 

bepaald zijn. In het bestuursreglement Alcoholgebruik staan de belangrijkste zaken: 

 

17.4   Drank en Horecawet. 
 

In overweging nemende dat: 

 

 de vereniging op basis van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een 

bestuursreglement. 

 in dit verband met vereniging wordt bedoeld: een vereniging met een kantine in eigen beheer 

aangesloten bij een erkende sportbond. 

 de kantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een 

horecalokaliteit. 

 hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken 

worden verstrekt. 

 het bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van 

alcoholhoudende drank in de kantine waarborgen. 

 in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel 

hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen. 

 het volgen van de regels betreffende ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst 

overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten. 

 heeft het bestuur het volgende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ vastgesteld dan wel 

laten bekrachtigen door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. 

 

17.5   Hygiënecode voor sportkantines. 
 

Is een bijlage van het verenigingsplan. 

 

17.6   Arboregels. 
 

Omdat er binnen de vereniging minder dan 40.00 uur per week betaalde arbeid wordt verricht is het niet 

verplicht een RI&E te laten toetsen door een arbodienst. 
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Hoofdstuk  18  Bestuursreglement. 
 

 

Artikel 1   Begripsbepalingen. 
 

Dit reglement is vanaf 1 juli 2009 van kracht. 

 

Beheerder. 

 

Het bestuur heeft het beheer van de kantine in handen gegeven van de kantinecommissie. 

 

De kantinecommissie stelt een beheerder aan die tenminste 21 jaar oud is, in het bezit is van de verklaring 

Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staat als zodanig vermeld op de vergunning.  

 

De beheerder heeft de directe leiding over de uitoefening van de horecawerkzaamheden.  

 

Vrijwilliger. 

 

Een vrijwilliger is iemand die op tijden dat er alcohol wordt verstrekt barwerkzaamheden uitvoert. 

Kwalificatienormen voor deze vrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 8 van dit reglement. 

 

Alcoholhoudende dranken. 

  

Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol 

Sterke drank:  gedistilleerd met 15% alcohol of meer 

 

Sociale Hygiëne. 

 

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met 

elkaar waarden, normen en rollen. In de kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van 

alcoholgebruik en hoe de beheerder verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk 

hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. 

Het bestuur heeft een Hygiënecode Sportkantines vastgesteld die voldoet aan de voorschriften die zijn 

vastgesteld door het NOC*NSF. 

 

RI&E. 

 

Omdat er binnen de vereniging minder dan 40.00 uur per week betaalde arbeid wordt verricht is het niet 

verplicht een RI&E te laten toetsen door een arbodienst. 

 

Artikel 2   Wettelijke bepalingen. 
 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden 

nageleefd: 
 

 verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. 

 verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 

 leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar worden opgehangen. 

 de verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene 

onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 

 geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, 

veiligheid of zedelijkheid. 

 het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen. 

 het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van 

andere psychotrope stoffen. 

 

Artikel 3   Vaststellen en wijzigen. 
 

Het bestuur heeft, in overleg met de kantinecommissie, dit reglement vastgelegd. Wijzigingen van het 

reglement komen op dezelfde wijze tot stand. 

  

Dit reglement zal onderdeel zijn van een nieuwe aanvraag van de drank- en horecavergunning. De 

gemeente zal het reglement toetsen aan de Drank- en Horecawet.  

 

Wijzigingen van het reglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.  

 

Dit reglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te 

vragen. 
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Artikel 4   Aanwezigheid. 
 

Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is altijd de beheerder 

aanwezig. De beheerder is in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne. Bij afwezigheid van de beheerder 

mag een vrijwilliger, die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd, deze 

vertegenwoordiging op zich nemen.  

 

Artikel 5   Huis- en gedragsregels. 
 

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het 

terrein. 

 

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de 

kantine of op het aangrenzende terras.  

 

Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
 

 leiders, trainers, vrijwilligers en andere begeleiders tijdens de uitoefening van hun functie. 

 personen jonger dan 16 jaar. 

 personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

 

Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer 

deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. 

 

Beheerder en medewerkers drinken geen alcohol gedurende hun dienst. 

 

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan.  

 

Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot. 

  

Personen die ongewenst gedrag vertonen worden door de beheerder uit de kantine verwijderd en niet meer 

toegelaten. Het bestuur zal de schriftelijke bevestiging verzorgen aan betrokkenen. 

 

Artikel 6   Rookbeleid. 
 

De Tabakswet is van kracht.  

 

In de kantine wordt vanaf 1 juli 2008 niet meer gerookt. De vereniging geeft daarmee een zo goed mogelijke 

bescherming aan niet-rokers en aan de jeugd. 

 

Het rookbeleid is ontwikkeld om de volgende redenen: 
 

 de wet. 

 roken schaadt de gezondheid. 

 beschermen van niet-rokers. 

 bescherming van mensen met een extra risico. 

 een beter binnenklimaat. 

 imago van de vereniging. 

 

 

Artikel 7   Openingstijden en schenktijden. 
 

De openingstijden van de kantine zijn: 

   

 Maandag t/m Donderdag van 19.00 tot 23.30 uur. 

  Zaterdag van 08.00 tot 19.00 uur.  

          

Op de volgende tijdstippen mag alcohol geschonken worden: 

  

 Maandag t/m Donderdag van 19.00 tot 23.30 uur 

 Zaterdag van 13.00 tot 19.00 uur 

 

 

Op de wedstrijddag worden er voor 12.00 uur geen alcoholhoudende dranken geschonken. 
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Artikel 8   Kwalificatienormen en instructie voor barvrijwilligers. 
 

Voor de vrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.  

 

Vrijwilligers: 
 

 zijn tenminste 18 jaar oud, indien jonger alleen onder toezicht van een oudere. 

 hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd. 

 staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd. 

 zijn betrokken bij de vereniging. 

 

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor vrijwilligers wordt gegeven door een ter zake deskundige en 

bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur. 

 

Artikel 9   Voorlichting. 
 

Schenktijden, leeftijdsgrenzen worden goed zichtbaar opgehangen. 

 

De kantinecommissie schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik  

 

De kantinecommissie onderschrijft de bestaande regelingen over reclame-uitingen voor alcoholhoudende 

dranken.  

 

Artikel 10   Handhaving, klachtenprocedure en sancties. 
 

Gegronde klachten over de toepassing van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht 

van het bestuur. 

 

Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van de regels ten 

opzichte van de consument gebruik maken van haar bevoegdheden op grond van de Statuten en het 

huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij 

gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat 

van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 

 

Artikel 11   Toegelaten horeca-activiteiten. 
 

De kantinecommissie zal slechts die horeca-activiteiten toelaten met inachtneming van het hierna bepaalde: 

 

 de kantinecommissie mag geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van derden. 

 

Het uitoefenen van horeca-activiteiten ten behoeve van derden kan alleen met toestemming van het 

bestuur. Een afweging van het bestuur zal zijn dat de belangen van derden en die van de vereniging 

hierdoor niet in het geding komen. 

 

Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine niet zonder toestemming 

van het bestuur door de beheerder worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. 

 

Geen reclame mag worden gemaakt door de kantinecommissie voor niet binnen de doelstelling vallende 

horeca-activiteiten. 

 

Artikel 12   Naleving. 
 

Conform het gestelde de Drank- en Horecawet is de beheerder belast met de algemene leiding over de 

kantine. Hij is verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de 

paracommercie-bepalingen. 

 

Gegronde klachten over afwijkingen dienen door belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden 

gebracht van het bestuur. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke 

reguliere horecaondernemers.  

 

Bij overtreding van het gestelde in dit reglement zal het bestuur in overleg met de kantinecommissie relevante 

maatregelen vaststellen. 
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Hoofdstuk  19  Decoratiebeleid. 
 

 

19.1   Doel en besluit. 
 

Waardering laten blijken aan die leden, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Deze waardering 

komt tot uiting door de benoeming tot erelid, lid van verdienste of sterlid. De benoemingen vinden jaarlijks 

plaats op een bijzondere datum, waarbij zoveel mogelijk leden aanwezig zijn. De voorkeur gaat uit naar de 

nieuwjaarsreceptie. 

 

Naast de waardering, streeft het bestuur naar de voorbeeldfunctie van deze leden, waardoor de inzet en 

betrokkenheid van de andere leden wordt vergroot. 

 

De ledenvergadering heeft het bestuur de volmacht gegeven om benoemingsbesluiten te nemen. Om de 

objectiviteit te borgen heeft het bestuur het besluit genomen om een benoemingscommissie in te stellen.  

 

Deze commissie bestaat uit 3 leden. 

 

Het bestuur en de leden kunnen voordrachten voor een benoeming indienen bij de benoemingscommissie. 

 

Leden van verdienste en sterleden worden door de benoemingscommissie voorgedragen aan het bestuur. 

Het bestuur zorgt voor de afhandeling van de benoeming. 

 

Ereleden worden door de benoemingscommissie, in samenspraak met het bestuur, voorgedragen aan de 

Algemene Ledenvergadering. Na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering zorgt het bestuur van 

afhandeling van de benoeming. De goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering en de afhandeling 

door het bestuur vindt in bijna alle gevallen gelijktijdig plaats. 

 

In bijzondere gevallen kan het bestuur een voordracht doen van een niet-lid die zich bijzonder voor de 

vereniging heeft ingezet. 

 

 

19.2   Eisen aan de voordracht. 
 

Leden komen in aanmerking voor de titel erelid, lid van verdienste of sterlid zodra men zich een langdurige 

periode heeft ingezet.  

 

Bij benoeming tot lid van verdienste of sterlid dient men als vrijwilliger langdurig en belangeloos ingezet te 

hebben.  

 

Aan de benoeming tot erelid worden buitengewone eisen gesteld. Belangrijk daarbij is dat de benoeming 

een “unaniem” draagvlak heeft binnen de vereniging. 

 

Onderscheidingen houden hun waarde indien zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij de toekenning 

ervan.  

 

 

19.3   Procedure benoeming. 
 

De ontvangen voorstellen worden door de benoemingscommissie uiterlijk 1 oktober van ieder jaar ter 

beoordeling in behandeling genomen.  

 

De benoemingscommissie stuurt van elke aanvraag een ontvangstbevestiging naar de indiener.  

 

Elke aanvraag wordt zorgvuldig behandeld en bestaat uit een onderzoek naar:    

 
 informatie aan het bestuur over het voorstel. 

 de juistheid van de ontvangen gegevens. 

 beoordelingscriteria toets. 

 benoeming voorzien van een toelichting en motivatie.  

 
Het bestuur behandelt het benoemingsvoorstel in de bestuursvergadering en geeft een schriftelijke reactie 

aan de benoemingscommissie van het besluit. 

 

De benoemingscommissie en het bestuur verplichten zich tot strikte geheimhouding van de 

benoemingsvoorstellen en de besluiten. 
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19.3   Afhandeling benoeming. 
 

De voordracht wordt strikt geheim gehouden tot het moment van benoeming. Hierdoor blijft de benoeming 

een verrassing voor het betrokken lid. 

 

De benoeming wordt ondersteund door een toespraak van de voorzitter of zijn plaatsvervanger. 

 

Indien mogelijk wordt een oorkonde uitgereikt. 

 

De benoeming wordt vastgelegd in dit verenigingsplan en in de notulen van de bestuursvergadering waarin 

het besluit tot benoeming is genomen. 

 

Bij de benoeming ontvangt het lid een erespeld.  

 

 

Erelid:  
 

Leden die tot erelid worden benoemd krijgen een oorkonde en een erespeld. 

 

 

Lid van verdienste:  
 

Leden die tot lid van verdienste worden benoemd krijgen een oorkonde en een erespeld. 

 

 

Sterleden. 
 

Leden die tot sterlid worden benoemd krijgen een oorkonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19-4-2016 verenigingsplan v.v. Lunteren 44 

 

 

 

Hoofdstuk  20   Sterleden, leden van verdienste en ereleden. 
 

 

Lijst met sterleden: 

 

 Cees van Holland  4 januari 2005 

 Gijs Koudijs   4 januari 2005 

 Frans Wagensveld 7 februari 2006 

 Gert Klok   7 februari 2006  

 Wout van den Hudding        2 januari 2007 

 Henk van Harn 2 januari 2007 

 Jur Drok                                      2 januari 2007  

 Marten van Garderen 4 januari 2012 

 Gerrit de Vrij 4 januari 2012 

 Dick van Laar 5 januari 2013 

 Wim Elderman 5 januari 2013 

 Ben Wielstra 5 januari 2013 

 Dicky v/d Top 2 januari 2016 

 Betsie Bettink 2 januari 2016 

 

 

Lijst met leden van verdienste: 

     

 Piet van Ek 10 juni 2004 

 Jaap van Galen  10 juni 2004 

 Gert Hendriksen 25 november 2004 

 Klaas Florissen   4 januari 2005 

 Wim Heij 2 juli 2009 

 Gert van Veller 2 juli 2009 

 Wout van den Hudding   3 januari 2015 

 Johan van Roekel 3 januari 2015 

 Jan van de Brink 3 januari 2015 

 Dirk-Jan van de Brink 3 januari 2015 

 Klaas van de Pol 3 januari 2015 

 Marten van Garderen 16 januari 2015 

 Arie van Duijn 2 januari 2016   

 

Lijst met ereleden: 

 

 Ger Top-Scholten   15 juni 1935 

 Dhr. Koesveld   15 april 1975  

 Geurt Pater    onbekend 

 Jan Knevel 2 januari 2007 

 Jaap van Galen 2 juli 2009 
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Hoofdstuk  21   Overlijden. 
 

 

21.1   Overlijden van een verenigingslid. 
 

Bij het overlijden van een lid: 
 

 komt het bestuur op zo kort mogelijke termijn bij elkaar. 

 

In het geval van het overlijden van een spelend lid: 
 

 zullen ook de betreffende trainers en leiders worden uitgenodigd. 

 in het geval van het overlijden van een leider zal een afvaardiging van het betreffende team 

worden betrokken in het overleg.  

 

Er  worden afspraken gemaakt met betrekking tot zaken die natuurlijk onmiddellijk na het overlijden van het 

lid dienen te worden geregeld, uiteraard de wensen van de familie te allen tijde respecterend. 

 

Bij het bericht van een overlijden dient het bestuur ten eerste zorg te dragen voor: 
 

 verificatie van het bericht. 

 bij juistheid van het bericht wordt het volledige bestuur in kennis gesteld. 

 direct betrokken leden in kennis stellen. 

 het bestuur belegd een vergadering waarbij direct betrokken leden uitgenodigd worden. 

 

Uitstellen van wedstrijden wordt alleen gerealiseerd als degene die is overleden op de wedstrijddag wordt of 

nog niet is begraven/gecremeerd. 

 

Afhankelijk van de beslissing van het team worden de volgende onderwerpen besproken: 
 

 contactpersoon benoemen voor de nabestaanden en de pers. 

 huisbezoek. 

 vertegenwoordiging bij condoleance en rouwdienst. 

 bijdrage vereniging aan de rouwdienst. 

 grafbloemstuk. 

 rouwadvertentie plaatsen in media. 

 brief aan nabestaande en memoriam op de website. 

 vereniging of welke teams worden op de komende wedstrijddag uit de competitie genomen. 

 KNVB informeren over het overlijden en de te nemen maatregelen bespreken. 

 eventueel plechtigheid rondom teams. 

 bij welke teams wordt 1 minuut stilte gehouden. 

 informatie/instructie aan de teams, trainers en leiders ( begeleiding tot uitvaart en nazorg ). 

 informatie aan tegenstanders. 

 afzeggen alle organisatiezaken; bus, advertentie, teletekst, clubhuis, accommodatiebeheer. 

 administratieve afhandeling ( waar staat zijn/haar naam vermeld etc.). 

 

21.2   Overlijden naaste familielid. 
 

Bij het overlijden van een naast familielid van een lid:  
 

 verificatie van het bericht. 

 afspraken maken over zaken die natuurlijk onmiddellijk na het overlijden van een naast familielid 

dienen te worden geregeld, uiteraard de wensen van de familie te allen tijde respecterend. 

 

Bij het bericht van een overlijden dient het bestuur ten eerste zorg te dragen voor: 
 

 vertegenwoordiging bij condoleance en rouwdienst. 

 eventueel grafbloemstuk. 

 bericht aan nabestaande. 

 administratieve afhandeling ( waar staat zijn/haar naam vermeld etc.). 
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Hoofdstuk  22   Huishoudelijk reglement. 
 

Dit huishoudelijk reglement is in de Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2010 vastgesteld, gelijktijdig 

met de statutenwijziging die zijn vastgesteld en ondertekent bij de notaris. 

 

Artikel  01   Naam en zetel. 

 

De naam van de vereniging is “ Voetbalvereniging Lunteren “ hierna te noemen “de vereniging”.   

 

De vereniging is opgericht op 1 juni 1932 en is gevestigd te Lunteren. 

 

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de 

vereniging. 

 

Artikel  02   Verenigingskleuren. 

 

De verenigingskleuren zijn geel / zwart. 

 

Het wedstrijdtenue bestaat uit: 
 

 shirt:  geel met zwarte kraag en/of zwarte randen 

 broek:   zwart 

 kousen:   zwart of geel met zwarte bies. 

 

Uitsluitend met toestemming van het bestuur kan hier in bijzondere omstandigheden van afgeweken worden. 

 

Artikel  03   Verenigingsjaar. 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

 

De Algemene Ledenvergadering heeft op voordracht van het bestuur besloten om jaarlijks meerdere 

Algemene Ledenvergaderingen te kunnen houden. Afhankelijk van de actualiteit/urgentie bepaalt het 

bestuur de datum van deze vergaderingen. 

 

In de Algemene Ledenvergadering, die binnen 6 maanden na het sluiten van het boekjaar wordt gehouden, 

moet aan de Algemene Ledenvergadering rekening en verantwoording worden afgelegd van het gevoerde 

beleid in het laatste verenigingsjaar. 

 

Artikel  04   Leden. 

 

De vereniging bestaat uit:   
 

 mini pupillen 

 pupillen 

 junioren 

 senioren 

 dames en meisjes 

 kaderleden 

 niet spelende leden 

 sterleden, leden van verdienste en ereleden 

 

Mini pupillen zijn leden in de leeftijd tot 5 jaar. 

Pupillen zijn leden in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 

Junioren zijn leden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

Senioren zijn leden in de leeftijd van 18 jaar en ouder. 

Niet spelende leden zijn leden die niet deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de KNVB. 

 

Sterleden, leden van verdienste en ereleden zijn leden die vanwege hun speciale verdienste voor de 

vereniging als zodanig zijn benoemd. 

 

Artikel  05   Rechten van de leden. 

 

Buiten de rechten, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten. 

 

Alle leden, met uitzondering van niet spelende leden, hebben het recht aan trainingen en wedstrijden deel te 

nemen. Voor deelname aan wedstrijden geldt, dat zij als spelend lid bij de KNVB geregistreerd dienen te 

staan en voor de KNVB speelgerechtigheid zijn. 

 

Alle leden hebben het recht de competitiewedstrijden van alle teams die thuis gespeeld worden gratis bij te 

wonen tenzij, de reglementen van de KNVB of maatregelen van het bestuur dit verbieden. 
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Alle leden hebben het recht de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Alleen meerderjarige leden 

hebben het recht om in de Algemene Ledenvergadering het woord te voeren.  

 

Alle leden hebben stemrecht. Het stemrecht van de leden is vastgelegd in de statuten.  

 

Alle meerderjarige leden hebben het recht bestuursfuncties en commissiefuncties te bekleden in geval zij 

daartoe worden benoemd. 

 

Alle meerderjarige leden hebben het recht het bestuur te verzoeken een buitengewone Algemene 

Ledenvergadering uit te schrijven c.q. dat zelf te verrichten. Een en ander met inachtneming van wat in de 

statuten en in dit huishoudelijk reglement ter zaken is bepaald.  

 

Ereleden, leden van verdienste en sterleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de 

vereniging als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste en sterleden worden op voordracht van de 

benoemingscommissie door het bestuur benoemd. Ereleden worden op voordracht van de 

benoemingscommissie door de Algemene Ledenvergadering benoemd. 

 

Een voordracht door de leden moet ingediend worden bij de benoemingscommissie.                        

 

De benoemingscommissie beoordeelt of de kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet en of er geen 

bezwaren bestaan tegen het voorstel. Bij afwijzing van het voorstel wordt de indiener geïnformeerd over de 

redenen van de afwijzing. 

 

Criteria voor het doen van een voordracht zijn. 

 

Sterlid: 
 

 langdurig lid van de vereniging ( meer dan 20 jaar ). 

 langdurig actief als vrijwilliger ( meer dan 12 jaar ). 

 bijzondere verdienste door de resultaten van een speciaal project. 

 

Lid van verdienste: 
 

 langdurig lid van de vereniging ( meer dan 25 jaar ). 

 langdurig actief als vrijwilliger ( meer dan 15 jaar ). 

 bijzondere verdienste door de resultaten van een speciaal project. 

 

Erelid: 
 

 langdurig lid van de vereniging ( meer dan 25 jaar ) 

 langdurig lid als bestuurslid ( meer dan 15 jaar ) 

 bijzondere verdienste voor de vereniging. 

 

Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten als gewone leden. Met dien verstande dat 

ereleden het recht hebben om vrijgesteld te worden van contributie. 

 

Artikel  06   Verplichtingen van de leden. 

 

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen verplichtingen. 

 

De leden zijn verplicht zich naar de statuten en dit huishoudelijk reglement te gedragen. 

 

De leden zijn verplichte contributie, boetes en andere geldelijke verplichtingen te voldoen, conform de door 

het bestuur voorgeschreven regeling. 

 

De leden zijn verplicht zich stipt te houden aan alle regels en voorschriften van de vereniging. 

 

De leden zijn verplicht zich aan besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering te 

onderwerpen. 

 

De leden zijn verplicht zich tijdens verenigingsactiviteiten te gedragen en aanwijzingen in die richting van het 

bestuur, commissieleden, kantinebeheerder en vanuit hun functie optredende functionarissen te 

aanvaarden. 

 

De leden zijn verplicht, wanneer zij zich beschikbaar hebben gesteld voor het spelen van wedstrijden, te 

spelen in die elftallen en op die plaats, welke door de technische staf, coördinator opleidingen, leider, 

aanvoerder of het bestuur worden aangewezen.  

 

De leden zijn verplicht shirtreclame dan wel andere reclame uitingen te dragen, indien het bestuur of de 

sponsorcommissie daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met de sponsor. 

 

 

Het is leden niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, voor een andere 

vereniging uit te komen of aan de trainingen van die vereniging deel te nemen. 
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Elk lid is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan eigendommen van de vereniging en aan 

eigendommen van de verenigingen waar het lid te gast is. De vereniging houdt zich in deze aan het 

reglement Amateurvoetbal van de KNVB.  

  

Een lid, die schuldig is bevonden voor het aanbrengen van schade, wordt door de vereniging aansprakelijk 

gesteld en gehouden de schade te vergoeden. 

 

Artikel  07   Straffen. 

 

Van leden en bezoekers wordt verwacht dat zij zich correct gedragen. Het bestuur draagt hiermee bij aan 

Fair Play en het voorkomen van discriminatie. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd en moet worden 

bestraft. 

 

Onder ongewenst gedrag wordt ondermeer verstaan: diefstal, vernieling, gewelddadigheden bij wedstrijden 

en trainingen, vloeken, schelden, het maken van discriminerende opmerkingen, beledigen van 

scheidsrechters en leiding of overige. 

 

In de statuten zijn al een aantal strafopleggingen geregeld. In aansluiting hierop kunnen leden door het 

bestuur worden gestraft. 

 

Leden, die zich aan een strafbaar feit schuldig maken, kunnen bovendien worden gestraft met ontzegging 

van het recht tot betreding van het sportpark en de kantine. De duur van de ontzegging wordt bepaald door 

het bestuur. 

 

Leden kunnen worden geschorst bij overtreding van de bepalingen in de statuten en dit huishoudelijk 

reglement, bij wangedrag en indien de KNVB een schorsing heeft uitgesproken. De schorsing geschiedt door 

het bestuur, die de duur van de schorsing bepaalt aan de hand van het reglement Tuchtrechtspraak 

Amateurvoetbal van de KNVB.  

 

Het besluit van het bestuur wordt met redenen omkleed schriftelijk aan betrokkene kenbaar gemaakt. 

 

Indien een speler is geschorst door de KNVB dan mag deze speler gedurende zijn schorsing niet uitkomen in 

wedstrijden voor andere teams die vastgesteld zijn door de KNVB. 

 

Een door het bestuur geschorst lid verliest voor de duur van  de schorsing alle rechten die aan zijn 

lidmaatschap zijn verbonden, doch wordt niet van zijn verplichtingen ontheven. 

 

Artikel  08   Contributie en overige gelden. 

 

Het bestuur kan jaarlijks, zonder tussenkomst van de Algemene Ledenvergadering, op basis van de CBS 

indexering de contributie aanpassen.  

 

Het bestuur zal jaarlijks, voor het nieuwe verenigingsjaar, de definitieve contributie laten vaststellen door de 

Algemene Ledenvergadering.  

 

De vereniging kent een gezinskorting: t.w. het 3e thuiswonend kind jonger dan 18 jaar 50% korting en het 4e en 

volgend thuiswonend kind jonger dan 18 jaar 100% korting.  

 

De leden zijn verplicht een machtiging af te geven tot automatische incasso. 

 

Het bestuur heeft het recht om, indien dat in het belang van de 

vereniging nodig wordt geacht en na goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering, een extra geldelijke bijdrage van de leden te 

heffen tot een maximum van de jaarlijkse contributie. 

 

Premies en prijzen, die door de vertegenwoordigende teams worden 

verkregen, worden eigendom van de vereniging, tenzij een besluit dit 

anders heeft bepaald. 

 

Het bestuur stelt de entreeprijzen voor de wedstrijden met publiek vast. 

 

Restitutie van gelden, in welke vorm dan ook, vindt nimmer plaats. 
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Artikel  09   Declaraties. 

 

Leden van het bestuur en zij die een bijzondere opdracht van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering 

ontvangen, mogen gebruik maken van het recht op vergoeding van noodzakelijke kosten, gemaakt in de 

uitoefening van hun functie of opdracht. 

 

De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de 

betrokkenen. 

 

Van de gemaakt kosten dient een gespecificeerd overzicht gemaakt te worden door degene die de kosten 

betaald wil hebben.  

 

Artikel 10   Donateurs. 

 

De vereniging kent naast leden ook donateurs. 

 

Donateurs zijn door het bestuur toegelaten en zijn verplicht jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 

bijdrage te storten. 

 

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten 

en/of huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd. 

 

Artikel  11   Bestuur. 

 

De voorzitter, de secretaris, de penningmeester, het bestuurslid Senioren en het bestuurslid Jeugd vormen het 

bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen door de Algemene 

Ledenvergadering. Het bestuur stelt uit haar midden een vicevoorzitter aan. 

 

Het bestuur heeft de bevoegdheid om commissarissen/adviseurs aan te stellen die adviserende taken 

hebben en toezicht houden op het te voeren beleid van het bestuur.   

 

Het bestuur heeft tevens de bevoegdheid om personen aan te stellen die ondersteunende werkzaamheden 

verrichten. Tevens is het bestuur bevoegd om taken, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, gedelegeerd te laten 

uitvoeren door derden. 

 

De functieomschrijvingen van de bestuursleden evenals die van alle kaderleden staan beschreven in het 

verenigingsplan. 

 

Alle door de statuten gegeven bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden aan het bestuur 

toegekend. 

 

Het bestuur is binnen haar bevoegdheid belast met de leiding van de vereniging. Het zorgt voor de 

handhaving van de statuten en dit huishoudelijk reglement en voor de uitvoering van genomen en 

vastgelegde besluiten. 

 

Het bestuur of een gedeelte daarvan vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten. 

 

Het bestuur is voor zijn besluiten en handelingen verantwoording schuldig aan de leden op de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

Het bestuur is bevoegd arbeidsovereenkomsten af te sluiten. De beslissing betreffende onderbreking of 

beëindigen van een arbeidsovereenkomst wordt bij bestuursbesluit geregeld. 

 

Leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot alle vergaderingen die betrekking hebben op de 

vereniging, met uitzondering van de vergaderingen van de kascommissie. 

 

Leden van het bestuur hebben het recht namens het bestuur op te treden in spoedeisende gevallen waarbij 

onderling overleg niet meer mogelijk is. 

 

Leden van het bestuur hebben het recht aan leden die zich niet aan de regels houden, de toegang tot het 

sportpark of kantine voor een bepaalde periode te ontzeggen. 

 

Leden van het bestuur hebben de plicht alle informatie die zij ontvangen, bespreekbaar te stellen in de 

vergaderingen van het bestuur. 

 

Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming volgens het schema af. Aftredende bestuursleden zijn 

herkiesbaar. 

 

Indien in de loop van het verenigingsjaar een bestuurslid het voornemen heeft af te treden, is hij verplicht ten 

minste 1 maand van tevoren daarvan kennis te geven aan de voorzitter of vicevoorzitter. Onderlinge 

vervanging van bestuursleden bij ziekte of afwezigheid, wordt bij bestuursbesluit geregeld. 
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Leden van het bestuur hebben de plicht binnen 14 dagen na hun aftreden, alle bescheiden van de 

vereniging aan het bestuur of zijn / haar opvolger over te dragen. 

 

Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen bij besluit van de Algemene Ledenvergadering. Voor een 

dergelijk besluit is een meerderheid vereist van tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing, 

die niet binnen 3 maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die 

termijn. 

 

Artikel  12   Bestuursvergaderingen. 

 

Het bestuur vergadert volgens een rooster. Daarnaast vergadert het bestuur 5 x per jaar met de 

commissarissen en de adviseurs.  

 

Er kunnen extra vergaderingen worden ingelast op verzoek van de overige bestuursleden. 

 

De vergaderingen en de genomen besluiten van het bestuur hebben geldigheid indien tenminste de 

meerderheid van de bestuursleden aanwezig zijn. 

 

De besluiten in de bestuursvergaderingen zijn geldig indien de voorzitter of zijn vervanger het besluit vaststelt 

en schriftelijk laat vastleggen in de notulen. De notulen zijn vastgesteld/bekrachtigd als ze zijn ondertekend 

door de voorzitter en een bestuurslid.  

 

Artikel  13   Kandidaatstelling bestuursleden. 

 

De kandidatenlijst, van voorgedragen bestuursleden, moet tenminste 14 dagen voordat de Algemene 

Ledenvergadering wordt gehouden, in het bezit zijn van de leden of via publicatie aan de leden 

bekendgemaakt zijn. 

 

Verkiesbare tegenkandidaten moeten tenminste 5 dagen voor de Algemene Ledenvergadering waarin de 

vacature zal worden vervuld, door tenminste 5 stemgerechtigde leden schriftelijk aan het bestuur worden 

opgegeven. 

 

Aan de kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te zijn toegevoegd, waaruit 

duidelijk blijkt dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

 

Artikel  14   Commissies. 

 

Leden voor een commissie worden door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering gevraagd. De 

vereniging maakt onderscheid tussen permanente en een incidentele commissie. De permanente commissies 

zijn zichtbaar in het verenigingsorganogram. Incidentele commissies worden tijdelijk geïnstalleerd en na 

afronding van de gerichte opdracht terstond ontbonden.  

 

De commissie krijgt bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgelegd door het bestuur of de Algemene 

Ledenvergadering.  

 

De benoeming tot lid van een permanente commissie geschiedt tenminste voor drie jaar. De benoeming tot 

lid van een incidentele commissie tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. 

 

Elke commissie rapporteert aan het bestuur de voortgang van haar werkzaamheden. 

 

Elke commissie is gekoppeld aan een bestuurslid, dit om verantwoording en communicatie met het bestuur te 

borgen.  

 

De commissie mag nimmer buiten deze bevoegdheden en verantwoordelijkheden treden en zal indien nodig 

terstond door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering gecorrigeerd worden. 

 

Het bestuur heeft de volgende permanente commissies aangesteld: 
 

 commissie technische zaken. 

 sponsorcommissie. 

 kantinecommissie. 

 toernooicommissie. 

 accommodatiecommissie. 

 activiteitencommissie. 

 commissie lagere senioren. 

 

De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van genoemde commissies zijn vastgelegd in het 

verenigingsplan. 
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Artikel  15   Kascommissie. 

 

De Algemene Ledenvergadering benoemt de uit twee leden bestaande kascommissie.  

 

Een lid van de kascommissie moet tenminste 18 jaar oud zijn en drie jaar achtereen lid van de vereniging. 

 

Jaarlijks treedt 1 lid volgens een tevoren opgesteld rooster af. Dat rooster wordt zodanig opgesteld dat geen 

lid langer dan 2 jaar achtereen in de kascommissie zitting heeft. 

 

Het aftredende lid is voor de duur van 1 jaar niet herbenoembaar. 

 

Bestuursleden mogen geen lid van de kascommissie zijn. 

 

De kascommissie vergadert zo vaak zij dit noodzakelijk acht. Indien er opmerkingen zijn wordt dit 

gerapporteerd aan de penningmeester. 

 

De kascommissie rapporteert in ieder geval, na inspectie van de jaarrekening, haar bevindingen aan het 

bestuur. 

 

De kascommissie kan aanbevelingen doen aangaande financiële en administratieve processen. 

 

De penningmeester is verplicht de kascommissie inzage te geven in die bescheiden, welke voor een juiste 

controle op de jaarrekening nodig zijn. 

 

Op de Algemene Ledenvergadering wordt door de kascommissie verslag uitgebracht van haar onderzoek en 

men geeft daarbij een verklaring af om het bestuur decharge te verlenen. 

 

Indien noodzakelijk en aantoonbaar, kan het bestuur aan de kascommissie een accountant beschikbaar 

stellen, aan wie de commissie een deel van haar werkzaamheden kan delegeren. 

 

Artikel  16   Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

 

Het bestuur draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard dan ook, van 

leden en derden, welke zich bevinden in de gebouwen en op de terreinen. Het bestuur is niet aansprakelijk 

voor verlies of schade aan dergelijke eigendommen. 

 

De kantine is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren toegankelijk. 

 

Artikel  17   Communicatie naar leden. 

 

Voor communicatie naar de leden gebruikt het bestuur de website. Daarnaast kan het bestuur informatie 

aan de leden bekendmaken via de kabelkrant en het publicatiebord.  

 

Aanvullend kan het bestuur besluiten om jaarlijks een of meer clubbladen uit te brengen.  

 

Artikel  18   Aanpassingen huishoudelijk reglement. 

 

Het huishoudelijk reglement kan, nadat het bestuur de Algemene Ledenvergadering hiervan in kennis heeft 

gesteld, worden gewijzigd bij meerderheid van stemmen. 

 

Ieder lid van de vereniging heeft zich te houden aan de bepalingen van dit huishoudelijk reglement. 

 

In alle gevallen, waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Hoofdstuk  23   Functieomschrijvingen. 
 

 

23.01   Voorzitter. 

 

Doel: 
 

 doel van de functie: het leiding geven aan en het activeren en stimuleren van de vereniging. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 voorzitter van het bestuur. ( ▲ zie noot ) 

 voorzitter van de vergaderingen met de commissarissen/adviseurs. 

 voorzitter van de Algemene Ledenvergaderingen 

 legt verantwoording af binnen deze bestuursvorm. 

 is vertrouwenspersoon van de seniorenleden ( zie functieomschrijving ). 

 stuurt de volgende commissies aan:  

 accommodatiecommissie 

 activiteitencommissie 

 

Functie-inhoud: 
 

 eindverantwoordelijk voor het vaststellen/uitvoeren van het algemeen beleid. 

 geeft leiding aan het bestuur, met behoud van verantwoordelijkheden, ondersteunt, motiveert 

en vraagt rekenschap. 

 leidt de vergaderingen van het bestuur, de vergadering met de commissarissen/adviseurs en de 

Algemene Ledenvergadering volgens de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging. 

 zorgt voor de navolging van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten. 

 heeft het recht van sluiting de beraadslagingen/beslissende stem bij het staken der stemmen. 

 zorgt voor een goede externe vertegenwoordiging van de vereniging. 

 onderhoudt interne- en externe contacten. 

 vertegenwoordigt de vereniging bij representatieve aangelegenheden.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar vergadering met het bestuur. 

 5 x per jaar vergadering met het bestuur en de commissarissen/adviseurs. 

 2 x per jaar overleg met de onder zijn verantwoording vallende commissies.  

 2 x per jaar Algemene Ledenvergadering. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring in een leidinggevende functie. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  

  

 

 
▲ noot: 

Het bestuur heeft een vicevoorzitter aangesteld die bij afwezigheid van de voorzitter zijn taken en verantwoording tijdelijk overneemt.



19-4-2016 verenigingsplan v.v. Lunteren 53 

23.02   Secretaris. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is alle voorkomende secretariaatwerk en de daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 maakt deel uit van het bestuur. 

 legt verantwoording af binnen deze bestuursvorm. 

 stuurt de volgende commissies/kaderleden aan:  

 sponsorcommissie 

 ledenadministratie 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het vaststellen/uitvoeren van het algemeen beleid. 

 maakt gebruik van het jaarplan en de jaaragenda. 

 is verantwoordelijk voor de interne en externe correspondentie van de vereniging. 

 is verantwoordelijk voor de archivering. 

 is verantwoordelijk voor de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen. (▲ zie noot ) 

 is verantwoordelijk voor de actielijst en de notulen van de bestuursvergaderingen. (▲ zie noot ) 

 verzorgt de uitnodigingen voor de vergaderingen.  

 zorgt voor de samenstelling en het verspreiden van het jaarverslag. 

 is bevoegd bepaalde werkzaamheden te delegeren aan een persoon. (▲ zie noot ) 

 van alle correspondentie wordt een kopie gemaakt voor het secretariaat. 

 is verantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie. 

 

Tijdsbesteding:  
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar vergaderingen met het bestuur. 

 5 x per jaar vergaderingen met het bestuur en de commissarissen/adviseurs. 

 2 x per jaar overleg met de onder zijn verantwoording vallende commissies.  

 2 x per jaar Algemene Ledenvergadering. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. 

 kennis van computer programma’s Word en Excel. 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring in een administratieve functie. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  

  

 
▲ noot: 

Het bestuur heeft een ambtelijk notulist aangesteld die de notulen verzorgt van de bestuursvergaderingen met de commissarissen en 

de Algemene Ledenvergaderingen.
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23.03   Penningmeester. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het beheren van de financiën. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 maakt deel uit van het bestuur. 

 legt verantwoording af binnen deze bestuursvorm. 

 stuurt de volgende commissies/kaderleden aan:  

 kantinecommissie 

 

Functie-inhoud / Taken: 
 

 medeverantwoordelijk voor het vaststellen/uitvoeren van het algemeen beleid. 

 bespreekt de door commissies aangedragen budgetten in het bestuur en rapporteert terug. 

 draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering. 

 coördineert, in overleg met commissies, de inkoop van de vereniging. 

 stelt per boekjaar de geconsolideerde financiële rapportage samen en de begroting. 

 de zorg dat de betalingen door de vereniging worden gedaan. ( ▲ zie noot ) 

 rapporteert in de Algemene Ledenvergadering de balans, de winst- en verliesrekening en de 

begroting. 

 doet voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering aangaande de contributie. 

 rapporteert in iedere bestuurvergadering de financiële stand van zaken. 

 bewaakt de toegekende budgetten/vergoedingen en signaleert afwijkingen. 

 doet voorstellen hoe met het vermogen van de vereniging kan worden omgegaan. 

 bespreekt binnen het bestuur de contributie achterstand en de te nemen maatregelen. 

 bewaakt de aanvraag van de jeugdsubsidie en de ecotaks. 

 is binnen het bestuur verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de vereniging. 

 verzend jaarlijks de jaarstukken naar de KNVB. 

 

Tijdsbesteding:  
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar vergadering met het bestuur. 

 5 x per jaar vergadering met het bestuur en de commissarissen/adviseurs. 

 2 x per jaar met de kantinecommissie 

 1 x per jaar met de kascommissies.  

 2 x per jaar Algemene Ledenvergadering. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor 

 kennis van boekhouden en kunnen werken met een boekhoudprogramma.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring in een soortgelijke functie in het bedrijfsleven. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  

  

 
▲ noot: 

Het bestuur heeft besloten om de betalingsbevoegdheid boven de € 5.000,- door een tweede bestuurder te laten fiatteren.  
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23.04   Bestuurslid Senioren 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het coördineren en stroomlijnen van het seniorenvoetbal. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 maakt deel uit van het bestuur. 

 legt verantwoording af binnen deze bestuursvorm. 

 maakt deel uit van de commissie Technische Zaken 

 is contactpersoon voor en stuurt de volgende commissies/kaderleden aan:  

 commissie Technische Zaken (samen met het bestuurslid Jeugd) 

 coördinator doorstroming 

 hoofdtrainer 

 assistent trainers 

 trainer 2e elftal 

 teammanager 

 leiders 1e - 2e 

 verzorger 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het vaststellen/uitvoeren van het algemeen beleid. 

 aanspreekpunt binnen de vereniging aangaande seniorenvoetbal. 

 het jaarlijks opstellen van een planning  waarin de verschillende vergaderingen, overleg en 

evaluatie plaatsvinden. 

 is betrokken bij de aanstelling van de hoofdtrainer, assistent trainers, teammanager, trainer 2e 

team en de verzorger. 

 vertegenwoordigt de vereniging op district en landelijke vergaderingen aangaande zijn functie. 

 heeft grote affiniteit, inzicht en kunde over de kerntaak van de vereniging. 

 maakt voor het nieuwe verenigingsjaar een budgetvoorstel.  

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan. 

 

Taken: 
 

 goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers, trainers en coaches. 

 doet voorstellen in verband met de aanschaf voetbalmaterialen. 

 stelt jaarlijks in overleg met betrokkene het trainingsschema samen. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar vergaderingen met het bestuur. 

 5 x per jaar vergadering met het bestuur en de commissarissen/adviseurs. 

 6 x per jaar commissie Technische Zaken. 

 2 x per jaar functioneringsgesprekken met de technische staf.  

 2 x per jaar Algemene Ledenvergadering. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten.  

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring in een leidinggevende functie. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.05   Bestuurslid Jeugd 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het coördineren en stroomlijnen van het jeugdvoetbal. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 maakt deel uit van het bestuur. 

 legt verantwoording af binnen deze bestuursvorm. 

 maakt deel uit van de commissie Technische Zaken 

 is contactpersoon voor en stuurt de volgende commissies/kaderleden aan:  

 commissie Technische Zaken ( samen met het bestuurslid Senioren ) 

 coördinator jeugdopleiding 

 coördinatoren ABCDEF 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid. 

 medeverantwoordelijk voor het aanpassen/uitvoeren van het jeugdbeleidsplan. 

 aanspreekpunt binnen de jeugdafdeling aangaande organisatie. 

 het jaarlijks opstellen van een planning waarin de verschillende vergaderingen, overleg en 

evaluatie plaatsvinden. 

 is betrokken bij de aanstelling van de jeugdtrainers en assistent jeugdtrainers. 

 vertegenwoordigt de vereniging op district en landelijke vergaderingen aangaande zijn functie. 

 heeft grote affiniteit, inzicht en kunde over de kerntaak van de vereniging. 

 maakt voor het nieuwe verenigingsjaar een budgetvoorstel.  

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan. 

 

Taken: 
 

 goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers en trainers. 

 doet voorstellen in verband met de aanschaf voetbalmaterialen. 

 stelt jaarlijks in overleg met betrokkene het trainingsschema samen. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar commissie Technische Zaken 

 3 x per jaar overleg met de coördinatoren ABCDEF 

 2 x per jaar voorlichtingsbijeenkomst ouders / wv 

 2 x per jaar Algemene Ledenvergadering. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten.  

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan en het jeugdbeleidsplan  zijn van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring in een leidinggevende functie. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.06   Coördinator Jeugdopleiding. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het coördineren en stroomlijnen van het jeugdvoetbal binnen de 

vereniging. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurslid Jeugd en legt verantwoording aan hem af. 

 maakt deel uit van de commissie Technische Zaken 

 is voorzitter van de vergaderingen met de jeugdtrainers (VTO). 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid. 

 medeverantwoordelijk voor het aanpassen/uitvoeren van het jeugdbeleidsplan. 

 aanspreekpunt binnen de vereniging aangaande het opleidingsplan van de jeugdafdeling. 

 bewaakt en actualiseert het technisch deel van het jeugdbeleidsplan. 

 evalueert met de jeugdtrainers de ontwikkelingen van spelers en laat dit vastleggen in het 

spelersvolgsysteem. 

 bezoekt wedstrijden en bespreekt zijn analyses met de betrokken jeugdtrainer en adviseert hem 

gerichte trainingen. 

 bekijkt trainingen, evalueert met de jeugdtrainers zijn bevindingen en geeft bruikbare adviezen. 

 bepaalt in overleg met de jeugdtrainers de trainingsintensiteit. 

 heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de aanstelling van de jeugdtrainers. 

 beoordeelt de jeugdtrainers op hun functioneren. 

 adviseert het bestuurslid Jeugd ten aanzien van externe opleidingen jeugdtrainers. 

 is stagebegeleider van de jeugdtrainers die een opleiding volgen. 

 is beschikbaar voor vragen en toelichting. 

 is verantwoordelijk voor de samenstelling van het team onder de 23 jaar. 

 vertegenwoordigt de vereniging in externe vergaderingen aangaande zijn functie. 

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan. 

 

Taken: 
 

 goede communicatie naar andere commissies, personen, spelers en trainers. 

 doet voorstellen voor aanschaf voetbalmateriaal. 

 stelt jaarlijks in overleg met betrokkene het trainingsschema samen en legt dit vast in het 

spelersvolgsysteem.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar commissie Technische Zaken 

 3 x per jaar VTO. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan en het jeugdbeleidsplan zijn van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 opleiding minimaal UEFA B, met geldige licentie. 

 kennis van technisch beleid en van het opleiden van jeugdspelers. 

 affiniteit met jeugdvoetbal. 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.07   Coördinator A B C D E F 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het begeleiden/aansturen van de leiders in hun sector. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurslid Jeugd en legt verantwoording aan hem af. 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid. 

 medeverantwoordelijk voor het aanpassen/uitvoeren van het jeugdbeleidsplan. 

 zorgt voor leiders bij de teams in zijn sector en zorgt voor tijdige informatie naar de jeugdtrainers 

en spelers. 

 aanspreekpunt voor de jeugdleiders in zijn sector en ouders/wv. 

 bewaakt organisatorische deel van het jeugdbeleidsplan. 

 controleert of kleding, tassen en materiaal per team in orde is zorgt voor de inname.  

 het regelen van oefenwedstrijden in overleg met het wedstrijdsecretariaat. 

 organiseert 2 x per jaar (samen met de overige coördinatoren) een bijeenkomst met alle jeugdleiders. 

 organiseert voor aanvang van het nieuw seizoen en in de winterstop (samen met de overige coördinatoren) 

een informatieavond voor ouders/wv van nieuwe jeugdleden. 

 evalueert met de jeugdleiders van zijn sector de ontwikkelingen. 

 beoordeelt de jeugdleiders van zijn sector op hun functioneren. 

 adviseert het bestuurslid Jeugd ten aanzien van externe opleidingen. 

 is beschikbaar voor vragen en toelichting. 

 bewaakt het vervoersplan voor uitwedstrijden per team. 

 zorgt voor attenties bij langdurige zieken en geblesseerde spelers. 

 helpt bij het organiseren van nevenactiviteiten voor, tijdens en na het seizoen. 

 signaleert problemen en houdt controle op sociale “rechtvaardigheid” en draagt oplossingen 

aan. 

 

Taken: 
 

 goede communicatie naar leiders en ouders/wv. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 2 x per jaar bijeenkomst met de jeugdleiders. 

 2 x per jaar informatiebijeenkomst ouders/wv 

 2 x per jaar bijeenkomst met het bestuurslid Jeugd. 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan en het jeugdbeleidsplan zijn van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 affiniteit met jeugdvoetbal. 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.08   Coördinator Doorstroming. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is een optimale doorstroming te realiseren van jeugdspelers naar het 

seniorenvoetbal. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuur en legt verantwoording aan hem af. 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid. 

 zorgt voor een optimale doorstroming van jeugdspelers naar het seniorenvoetbal. 

 bewaakt of de doorstroming plaatsvindt volgens het jeugdbeleidsplan. 

 bezoekt wedstrijden, evalueert zijn bevindingen en geeft bruikbare adviezen. 

 beoordeelt de spelers op hun kwaliteiten. 

 is beschikbaar voor vragen en toelichting. 

 heeft grote affiniteit, inzicht en kunde over de kerntaak van de vereniging. 

 

Taken: 
 

 goede communicatie. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, echter wel afhankelijk van de situatie. 

 6 x per jaar vergadering met de commissie Technische Zaken 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met het bestuurlid Senioren.  

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan en het jeugdbeleidsplan zijn van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 affiniteit met voetbal. 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.09   Wedstrijdsecretariaat 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het ontvangen van de tegenstanders en secretariële ondersteuning 

van de leiders. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuur. 

 

Functie-inhoud: 
 

 is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de planning op de wedstrijddag. 

 zorgt dat de dwf/ wedstrijdformulieren voor de wedstrijden klaar liggen. 

 controleert na de wedstrijd de dwf/wedstrijdformulieren op een juiste invulling. 

 tijdige inname en verzending van de wedstrijdformulieren/uitslagenformulier naar de KNVB. 

 vult het uitslagenformulier in en vermeld de uitslagen in Sport Link. 

 verzamelen en juiste invulling strafrapporten. 

 doorgeven van wijzigingen aan trainers / leiders en andere belanghebbende. 

 vermelden van wedstrijdaankondigingen en wijzigingen op de website en op de kabelkrant. 

 bijhouden van uitslagen op de TV presentatie. 

 bij afgelasting de juiste maatregelen treffen.  

 wedstrijdsecretariaat op orde houden. 

 afsluitronde maken nadat alle kleedkamers zijn verlaten. 

 

 

Tijdsbesteding: 
 

 op de wedstrijddagen. 

 besprekingen met de secretaris ten aanzien van de voortgang van het secretariaat.  

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.10   Vertrouwenspersoon. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is op te treden voor leden en ouders als vertrouwenspersoon binnen de 

vereniging. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 in de vereniging zijn 2 vertrouwenspersonen aangesteld, de voorzitter en een coördinator. 

 zij hebben een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen en buiten de vereniging.  

 

Functie-inhoud: 
 

 heeft een zelfstandige, solistische onpartijdige functie. 

 kan bij conflicten optreden als intermediair tussen leden en kaderleden. 

 kan op verzoek van het bestuur optreden als bemiddelaar in conflicten. 

 kan op verzoek meldingen van ongewenst gedrag in behandeling nemen. 

 kan door en lid of groep gevraagd worden op te treden als bemiddelaar. 

 behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer. 

 alleen met toestemming van betrokkene worden derden geïnformeerd. 

 brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit aan het bestuur. 

 maakt van iedere zaak een verslag. 

 zorgt er voor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van het aantal zaken. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie met voldoende mogelijkheden tot ontplooien. 

 een scholing die bij de functie hoort. 

 onkosten vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.  

 

Kwalificaties: 
 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie. 

 goed kunnen luisteren en een analytisch vermogen 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring in een soortgelijke functie. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.11   Commissie Technische Zaken 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is het doorontwikkelen implementeren, sturen en bewaken van het 

technische beleid en de technisch-organisatorische zaken van de hele vereniging.  

 

Plaats in de vereniging: 
 

 de commissie valt onder het bestuur maar wordt aangestuurd door de bestuursleden Senioren 

en Jeugd  

 

De commissie Technische Zaken wordt gevormd door: 
 

 bestuurslid Senioren 

 bestuurslid Jeugd 

 coördinator jeugdopleiding 

 coördinator doorstroming 

 hoofdtrainer 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid. 

 aanspreekpunt binnen de vereniging aangaande het technische beleid. 

 verantwoordelijk voor het instandhouden van de overlegstructuur binnen de vereniging 

aangaande technische zaken. 

 bewaakt de naleving van het technisch beleid binnen de vereniging.  

 verantwoordelijk voor verbreding en kwalitatieve verbeteringen van het seniorenvoetbal.   

 verantwoordelijk voor de totale jeugdopleiding. 

 zorgt voor goede trainingsfaciliteiten.  

 verantwoordelijk voor de samenstelling van alle teams binnen de vereniging. 

 verantwoordelijk voor een goede instroom van alle jeugdspelers naar de senioren. 

 coördineren en stimuleren van opleidingen aangaande trainers. 

 vertaalt het beleid en de reglementen van de KNVB naar uitvoering.  

 heeft grote affiniteit, inzicht en kunde over de kerntaak van de vereniging. 

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan. 

 

Taken: 
 

 stelt jaarlijks het trainingsschema vast. 

 maakt jaarlijks een plan van aanpak aangaande het technisch beleid. 

 

Tijdsbesteding:  
 

 6 x per jaar vergadering. ( verplicht ) 

 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering (voorjaar). 

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan en het opleidingsplan is van toepassing.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
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23.12   Commissie Lagere Senioren. 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is het coördineren en stroomlijnen van het lagere seniorenvoetbal. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 de commissie valt onder het bestuurslid Senioren en legt verantwoording aan hem af. 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het algemeen beleid. 

 aanspreekpunt binnen de vereniging aangaande voetbalzaken lagere senioren. 

 verantwoordelijk voor de indeling van spelers bij de lagere seniorenteams. 

 zorgt voor trainingsfaciliteiten en een of meerdere trainers.  

 verantwoordelijk voor een goede instroom van jeugdspelers naar de lagere senioren. 

 heeft grote affiniteit, inzicht en kunde over de kerntaak van de vereniging. 

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan. 

 

Taken: 
 

 zorgt dat de spelerskaarten in het bezit zijn van de leiders. 

 goede communicatie naar andere in de organisatie.  

 stelt jaarlijks in overleg met betrokkene het trainingsschema samen. 

 begeleiden van de leiders.  

 

Tijdsbesteding:  
 

 naar eigen invulling. 

 2 x per jaar team inventarisatie. 

 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering (voorjaar). 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing.  

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 goede communicatieve vaardigheden.  

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging  
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23.13   Sponsorcommissie. 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is het werven van sponsors en het realiseren van een aantrekkelijk 

sponsorklimaat ten gunste van de vereniging. 

 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 de commissie valt onder de secretaris en legt verantwoording aan hem af. 

 de commissie heeft een adviesbevoegdheid naar het bestuur. 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. 

 het opstellen en het uitvoeren van het jaarlijkse sponsorplan. 

 het jaarlijks opstellen van een activiteitenkalender en doelstellingen. 

 gelden of diensten werven door middel van verschillende vormen van sponsoring. 

 contacten onderhouden met toekomstige en bestaande sponsors. 

 het opstellen, afsluiten en archiveren van contracten met sponsors. 

 tijdig contact opnemen met sponsors waarvan de contracten aflopen. 

 organiseren van sponsorbijeenkomsten. 

 coördineert de sponsorwerving.  

 verantwoordelijk voor de positieve uitstraling van de vereniging. 

 zorgt dat er jaarlijks bij de penningmeester een overzicht wordt ingediend van de 

sponsorinkomsten en de kosten van de activiteitenkalander. 

 

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling. 

 2 x per jaar overleg met de secretaris. 

 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering (voorjaar). 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 

Kwalificatie leden van de commissie: 
 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.14   Accommodatiecommissie. 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is om goed en verantwoord onderhoud te plegen aan de 

accommodatie. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de voorzitter en legt verantwoording aan hem af. 

 heeft een adviesbevoegdheid naar het bestuur. 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. 

 het organiseren van het structurele onderhoudswerk aan de velden en gebouwen. 

 het organiseren van incidenteel onderhoudswerk door middel van zelfwerkzaamheid. 

 onderhoud contacten met Sportservice Ede over het onderhoud aan de accommodatie.  

 verantwoordelijk voor het sleutelbeheer. 

 verantwoordelijk voor een verzorgde indruk en positieve uitstraling van de accommodatie. 

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen invulling, speelschade na ieder weekend herstellen. 

 2 x per jaar overleg met de voorzitter. 

 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering (voorjaar). 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 kennis van onderhoud accommodaties en kunstgras. 

 goede communicatieve vaardigheden. 

 flexibele instelling en stressbestendig.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
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23.15   Kantinecommissie. 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is het beleid ten aanzien van de kantine gestalte te geven met een 

gezonde dosis ondernemers lust en gastheerschap. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de penningmeester en legt verantwoording aan hem af. 

 heeft een adviesbevoegdheid naar het bestuur; 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. 

 bewerkstelligt een goede communicatie met de vrijwilligers. 

 verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de kantine. 

 verantwoordelijk voor de planning van de vrijwilligers. 

 verantwoordelijk voor veiligheid, hygiëne en representatieve aanblik met betrekking tot de 

kantine. 

 verantwoordelijk voor een goed in- en verkoop beleid met een juiste bruto marge. 

 verantwoordelijk voor een juiste afdracht van de inkomsten. 

 verantwoordelijk voor het voeren van een juiste administratie en urenregistratie. 

 draagt er zorg dat de budgetvoorstellen voor ieder boekjaar bij de penningmeester wordt 

ingediend. 

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 naar eigen inzicht, rekening houdend met het werkschema. 

 2 x per jaar overleg met de penningmeester. 

 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering (voorjaar). 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 goed met elkaar kunnen omgaan.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.16   Activiteitencommissie. 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is het organiseren van activiteiten voor de vereniging en het 

organiseren van acties die extra inkomsten geven voor de vereniging. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de voorzitter en legt aan hem verantwoording af. 

 heeft een adviesbevoegdheid naar het bestuur; 

 

Functie-inhoud: 
 

 bedenken van activiteiten voor de leden. 

 verzorgen van de uitnodigingen voor de activiteiten. 

 afspraken maken met betrokken commissies over de organisatie. 

 verantwoordelijk voor de voldoende vrijwilligers. 

 organiseert de lotenverkoop bij thuiswedstrijden van het 1e team. 

 regelt de prijzen voor de lotenverkoop. 

 zorgt voor een juiste afdracht van de inkomsten. 

 

Tijdsbesteding:  
 

 naar eigen invulling, maar in ieder geval rond de wedstrijden van het 1e elftal. 

 2 x per jaar overleg met de voorzitter. 

 1 x per jaar Algemene Ledenvergadering (voorjaar). 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.17   Toernooicommissie. 
 

Doel: 
 

 het doel van de commissie is het beleid ten aanzien van de toernooien gestalte te geven. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurslid Jeugd en legt daar verantwoording aan af. 

 heeft een adviesbevoegdheid naar het bestuur. 

 

Functie-inhoud: 
 

 medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. 

 organiseert voor ieder jeugdteam een thuistoernooi. 

 verantwoordelijk voor de wensen inventarisatie en de planning van de toernooien.  

 zorgt voor de uitnodigingen aan de bezoekend verenigingen. 

 zorgt voor een juiste organisatie, scheidsrechters en prijzen van de thuistoernooien. 

 verzorgt de inschrijvingen voor de uittoernooien. 

 bevestigt schriftelijk de deelname van jeugdteams aan de uittoernooien. 

 bewerkstelligt een goede communicatie met de jeugdtrainers en leiders over de toernooien. 

 verantwoordelijk voor veiligheid, hygiëne en representatie tijdens de thuistoernooien. 

 organiseert jaarlijks de keepersdag. 

 zorgt dat de budgetvoorstellen bij de penningmeester worden ingediend. 

 signaleert problemen en draagt oplossingen aan.  

 

 

Tijdsbesteding:  
 

 naar eigen invulling. 

 1 x per jaar overleg met het bestuurslid Jeugd 

 indien dit wordt vereist bezoeken vergaderingen externe organisaties of toernooibeurs. 

 telefonische contacten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt: 
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 goed met elkaar kunnen omgaan.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.18   Teammanager. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is randvoorwaarden te scheppen / en het begeleiden van het 1e team. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurslid Senioren en legt aan hen verantwoording af. 

 werkt nauw samen met de hoofdtrainer.  

 

Functie-inhoud: 
 

 draagt zorg voor de begeleiding en randvoorwaarden zodat het team optimaal kan presteren. 

 zorgt voor een goede sociale omgeving voor het team. 

 de pers te woord staan over de wedstrijden ( in overleg ). 

 ontvangen van de scheidsrechter en deze eventueel voor de wedstrijd begeleiden. 

 zorgt voor het juiste vervoer van en naar de wedstrijden. 

 zorgt ervoor dat zieken, bezoek en een attentie krijgen. 

 zorgt ervoor dat spelers de juiste kleding dragen i.v.m. sponsorovereenkomsten. 

 zorgt ervoor dat het dwf op de juiste manier wordt ingevuld. 

 op verzoek een vergadering bijwonen. 

 de hoofdtrainer optimaal ondersteunen. 

 regelmatig contact houden met de aanvoerder over de randvoorwaarden.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning, gemiddeld 30 wedstrijden en donderdagavond sessies per 

jaar. 

 enkele gesprekken per jaar met het bestuurslid Senioren. 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met het bestuurlid Senioren. 

 telefonische contacten.  

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor. 

 een luisterend oor. 

 goed kunnen omgaan met spelers en vertrouwelijke informatie.  

 

Gewenst: 
 

 eventueel gespeeld hebben op een redelijk niveau. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
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23.19   Hoofdtrainer. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het trainen van de selectie, coachen van het 1e team en het 

adviseren van het bestuurslid Senioren. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurlid Senioren en legt aan hem verantwoording af. 

 overlegt regelmatig met het bestuurslid Senioren. 

 

Functie-inhoud: 
 

 verantwoordelijk voor het technisch beleid rond het 1e team. 

 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers. 

 representatieve taak rond de wedstrijden. 

 representatieve taak naar de media. 

 ziet individuele ontwikkeling als prioriteit. 

 bevoegd, in overleg met de coördinator opleiding, spelers uit de totale vereniging aan zijn 

selectie toe te voegen. 

 wedstrijden bekijken die aansluiten op zijn verantwoordelijkheid. 

 deelt zijn expertise met de coördinator jeugdopleiding door bruikbare adviezen te geven.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning: minimaal 2 x per week trainen en 1 x per week de 

wedstrijddag. 

 6 x per jaar vergadering met de commissie Technische Zaken 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met het bestuurlid Senioren.  

 indien dit wordt vereist vergaderingen KNVB district Oost of andere bijeenkomsten. 

 telefonische contacten.  

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 gediplomeerd op speelniveau van het 1e team met een geldige licentie. 

 heeft een geldige licentie en is als zodanig geregistreerd bij de KNVB. 

 helder een duidelijk in zijn visie en standvastig/rechtvaardig in zijn discipline. 

 gezonde dosis humor. 

 een luisterend oor. 

 goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.  

 

Gewenst: 
 

 eventueel gespeeld op een redelijk niveau. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
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23.20   Trainer Senioren. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het trainen van seniorenteams. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurslid Senioren en legt daaraan verantwoording af. 

 

Functie-inhoud: 
 

 traint één of meerdere seniorenteams. 

 traint volgens de huidige trainingsmethodieken. 

 draagt er zorg voor dat er tijdens de training een prettig klimaat heerst. 

 besteedt aandacht aan alle spelers van teams die hij onder zijn hoede heeft. 

 probeert mogelijk wedstrijden van de door hem getrainde teams te bezoeken. 

 draagt er zorg voor dat het trainingsmateriaal na einde training weer netjes wordt opgeborgen. 

 draagt er zorg voor dat de veldverlichting niet langer blijft branden dan noodzakelijk. 

 ziet er op toe dat alleen wordt getraind met het toegestane schoeisel.  

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning. 

 1 of 2 keer per week trainen en 1 x per week de wedstrijddag. 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met het bestuurslid Senioren. 

 indien dit wordt vereist vergaderingen KNVB district Oost of andere bijeenkomsten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie met voldoende mogelijkheden tot ontplooien.  

 een opleiding en ondersteuning die bij de functie hoort.  

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 ervaring als speler op redelijk niveau.  

 

Gewenst: 
 

 gediplomeerd of op basis van kennis en ervaring voldoende niveau. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
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23.21   Trainer Jeugdselectieteam ( A1-B1-C1-D1-E1-F1 ). 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het trainen van een selectieteam, het coachen van het team en het 

adviseren aan de coördinator opleidingen. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de coördinator jeugdopleiding en legt aan hem verantwoording af. 

 overlegt regelmatig met de coördinator jeugdopleiding. 

 heeft zitting in het trainersoverleg (VTO) 

 

Functie-inhoud: 
 

 verantwoordelijk voor het technisch beleid bij het selectieteam. 

 geeft adviezen aan de trainers binnen zijn segment. 

 is samen met de coördinator jeugdopleiding verantwoordelijk voor de doorstroming binnen zijn 

segment. 

 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers. 

 representatieve taak rond de wedstrijden. 

 ziet individuele ontwikkeling als prioriteit. 

 wedstrijden bekijken van de overige teams in zijn segment. 

 deelt zijn expertise met de overige trainers in zijn segment, door bruikbare adviezen te geven ten 

aanzien van de oefenstof en wedstrijdelementen. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning: minimaal 2 x per week trainen en 1 x per week de 

wedstrijddag. 

 3 x per jaar VTO. 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met de coördinator jeugdopleiding. 

 telefonische contacten.  

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 gediplomeerd, gewenst UEFA C Jeugd met geldige licentie. 

 gezonde dosis humor. 

 een luisterend oor. 

 goed kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.  

 

Gewenst: 
 

 eventueel gespeeld op een redelijk niveau. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19-4-2016 verenigingsplan v.v. Lunteren 73 

23.22   Trainer Jeugdteam. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het trainen van een jeugdteam, coachen van het team en het 

adviseren van de selectietrainer in zijn segment.  

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de coördinator jeugdopleiding en legt aan hem verantwoording af. 

 overlegt regelmatig de coördinator jeugdopleiding en de selectietrainer in zijn segment. 

 

Functie-inhoud: 
 

 verantwoordelijk voor het technisch beleid rond het team. 

 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers. 

 representatieve taak rond de wedstrijden. 

 ziet individuele ontwikkeling als prioriteit. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning: minimaal 2 x per week trainen en 1 x per week de 

wedstrijddag. 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met de coördinator jeugdopleiding. 

 telefonische contacten.  

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie. 

 

Kwalificaties: 
 

 gediplomeerd of kwalitatieve capaciteiten. 

 gezonde dosis humor. 

 een luisterend oor. 

 

Gewenst: 
 

 eventueel gespeeld op een redelijk niveau. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging.  
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23.23   Leider seniorenteam. 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het begeleiden van een lager senioren team. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de commissie Lagere Senioren en legt verantwoording aan hem af. 

 

Functie-inhoud: 
 

 begeleidt een lager seniorenteam. 

 heeft regelmatig contact met de trainer van het team. 

 draagt zorg, in overleg met commissie lagere seniorenteams, voor compleetheid van zijn team. 

 regelt de wissels. 

 prettige en sociale leider met respect voor alle spelers. 

 neemt de regels, door de KNVB gesteld in acht. 

 ziet er op toe dat het team in de juiste wedstrijdkleding speelt. 

 zorgt ervoor dat het vervoer heen en terug bij uitwedstrijden is geregeld. 

 zorgt ervoor dat de spelers de naam van de vereniging in eer houden. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning. 

 gemiddeld 30 wedstrijden per jaar. 

 enkele gesprekken per jaar met de commissie lagere seniorenteams. 

 indien dit wordt vereist vergaderingen KNVB district Oost of andere bijeenkomsten. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele en sociale instelling.  

 met spelers kunnen omgaan.  

 gezonde dosis humor.  

 ervaring als speler op redelijk niveau.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.24   Leider jeugdteam A-B-C-D-E-F 
 

Doel: 
 

 het doel van de functie is het begeleiden van een jeugdteam. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder de coördinator van zijn segment en legt verantwoording aan hem af. 

 

Functie-inhoud: 
 

 begeleidt een jeugdteam. 

 heeft regelmatig contact met de trainer van het team. 

 prettige en sociale leider met respect voor alle spelers. 

 neemt de regels, door de KNVB gesteld in acht. 

 regelt voor en na de wedstrijd de juiste invulling van het wedstrijdformulier. 

 ziet er op toe dat het team in de juiste wedstrijdkleding speelt. 

 zorgt ervoor dat het vervoer heen en terug bij uitwedstrijden is geregeld. 

 zorgt ervoor dat de spelers de naam van de vereniging in eer houden. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning. 

 gemiddeld 30 wedstrijden per jaar. 

 enkele gesprekken per jaar met de coördinator jeugdleiders. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 het verenigingsplan is van toepassing. 

 een zelfstandige functie.  

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele en sociale instelling.  

 met spelers kunnen omgaan.  

 gezonde dosis humor.  

 

Gewenst: 
 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging. 
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23.25   Verzorger / Sportmasseur. 
 

Doel: 
 

 zorgen voor het fysieke welzijn van de spelers. 

 

Plaats in de vereniging: 
 

 valt onder het bestuurlid Senioren en legt aan hem verantwoording af. 

 werkt nauw samen met de hoofdtrainer en technische staf van de overige teams. 

 

Functie-inhoud: 
 

 draagt zorg dat de spelers in algemene zin lichamelijk fit in orde is en blijft. 

 verwijst eventueel spelers door naar derden voor verdere behandeling. 

 bepaalt in overleg met de trainers wie wel of niet kan spelen of trainen. 

 adviseert de spelers bij blessures wat de te volgen behandeling is. 

 verzorgt preventief tapen of leert spelers dit zelf doen. 

 inzetbaar voor- tijdens- en  na trainingen en wedstrijden voor blessure preventiebehandeling. 

 geven van voorlichting aan spelers van  de selectie in verband met blessure preventie 

 nooit handelingen verrichten waartoe hij niet bevoegd is. 

 houdt een logboek bij van alle behandelingen die hij verricht. 

 legt een begroting voor aan de penningmeester voor de benodigde materialen. 

 verzorgt eventueel publicaties op de website. 

 

Tijdsbesteding: 
 

 afhankelijk van competitie planning. 

 2 x per week bij de trainingen en 1 x per week op de wedstrijddag. 

 2 x per jaar functioneringsgesprek met het bestuurlid Senioren 

 indien dit wordt vereist vergaderingen KNVB district Oost of andere bijeenkomsten. 

 eventueel het volgen van bijscholingen. 

 informele contacten.  

 

Geboden wordt:  
 

 een zelfstandige en verantwoordelijke functie. 

 bijscholing en ondersteuning die bij de functie hoort. 

 

Kwalificaties: 
 

 flexibele instelling en stressbestendig. 

 gezonde dosis humor.  

 goed met spelers kunnen omgaan.  

 

Gewenst: 
 

 ervaring als sportmasseur. 

 diploma sportmasseur of fysiotherapeut. 

 sympathiseren met het beleid en de visie van de vereniging 

 

 


