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Voorwoord
Met oprechte trots delen we het nieuwe verenigingsplan/handboek van v.v. Bergentheim met u.
In dit plan zijn de doelen en geplande activiteiten voor de komende 8 jaren vastgelegd. Deze
doelstellingen hebben vooral te maken met de vraag wie wij als club (willen) zijn en hoe wij de
specifieke clubcultuur willen behouden en ontwikkelen. Dat hangt natuurlijk samen met diverse
ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Wij zijn als voetbalvereniging immers geen geïsoleerde club
en we zullen moeten inspelen op veranderingen in de maatschappij en veranderende behoeften van
mensen. De kunst is om dat op een zodanige manier te doen, dat de eigen clubcultuur in stand blijft.
Het bewaken van dat evenwicht tussen vernieuwing/verandering en de clubcultuur is een belangrijke
uitdaging voor ons allemaal. Enerzijds willen we ons als club ontwikkelen en ambitie uitstralen. Anderzijds
willen we ook een sociale rol in de maatschappij vervullen en oog hebben voor de menselijke
aspecten.
Wij vertrouwen erop dat dit verenigingsplan een goed fundament vormt voor het te voeren beleid in
de komende jaren. Wij wensen iedereen veel succes toe bij de uitvoering van het voorgenomen beleid
en bij de realisatie van de doelen.
We zijn dank verschuldigd aan werkgroep ‘We doen het samen’, die een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan het tot stand komen van dit plan. En ook aan de bestuursleden, die er veel vrije tijd in
hebben gestoken.
Het hoofdbestuur van v.v. Bergentheim
Mei 2021
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Inleiding
Voor u ligt het verenigingsplan/handboek van v.v. Bergentheim voor 2021 en verdere jaren. Het oude
verenigingsplan liep van 2012 tot en met heden en is de basis geweest voor dit vervolg.
Het verenigingsplan dient als vertrekpunt voor het beleid van de vereniging voor de komende 8 jaar en
maakt inzichtelijk welk beleid er binnen de vereniging wordt gevoerd, wat de doelstellingen en
organisatiestructuur zijn en wat de wijze is waarop het beleid en de doelstellingen gerealiseerd dienen
te worden. Deze worden vervolgens bij elke jaarlijkse ledenvergadering geëvalueerd.
De werkinstructies en handboeken van de verschillende commissies zijn in te zien bij de secretaris van
het hoofdbestuur.
In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd binnen de vereniging, zoals de vernieuwde
kunstgrasvelden, de geüpdatete bestuurs-/leiderskamer en de beregeninstallaties bij veld 1 en 2. Ook
waren er meerdere succesvolle acties van de activiteitencommissie, is het aantal leden bij de senioren
gegroeid en werd er een prachtig jubileum gevierd in 2019.
Wij denken met dit verenigingsplan klaar te zijn voor de toekomst en verwachten de komende jaren
onze vereniging nog verder tot bloei te zien komen.
Het hoofdbestuur van v.v. Bergentheim
Mei 2021
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Hoofdstuk 1 Beleidsoriëntatie
1.1 Missie
De missie van v.v. Bergentheim is het creëren van een optimale en veilige omgeving voor het
beoefenen van de voetbalsport voor alle leden op een voor ieder passend niveau. Hierbij wordt
gestreefd naar de ontwikkeling van voetbalkwaliteiten ter bevordering van de prestaties,
betrokkenheid bij de vereniging en haar leden en een plezierige en veilige omgeving waarin eenieder
zich op zijn of haar gemak voelt.
De middelen die daarvoor ingezet worden zijn goed opgeleide trainers, positieve coaching, een
veilige, verzorgde en goed gefaciliteerde accommodatie, voldoende en goede speelmaterialen, en
duidelijkheid in richtlijnen en communicatie.

1.2 Visie
Plezier in voetballen ontstaat doordat spelers in een veilige en positieve omgeving kunnen spelen en
hun voetbalkwaliteiten kunnen ontwikkelen. Accommodatie, spelmaterialen en begeleiding dienen,
binnen de mogelijkheden van de vereniging, zo goed mogelijk te zijn voor alle jeugdleden. Voor de
ontwikkeling van de spelers ligt de nadruk op het verbeteren van de technische en tactische
vaardigheden, bewegen en coördinatie. Tevens is er aandacht voor de persoonlijke en collectieve
groei, samenwerking, verantwoordelijkheid, betrokkenheid en veiligheid. Om het voetbalspel op een
verantwoorde manier te leren is het belangrijk dat er kwalitatief goede trainers voor de groep staan en
er voldoende en goede begeleiding om het team wordt georganiseerd.

1.3 Doel

V.v. Bergentheim wil een club zijn waar alle leden zich thuis voelen, met plezier voetballen en waar de
selectie-elftallen op een zo hoog mogelijk niveau acteren.
Voor de jeugd geldt dat v.v. Bergentheim een vereniging is die kwaliteit, sfeer, sportiviteit en
betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Dit willen we ook met de gehele jeugd uitstralen.
Voetballend willen we de jeugd opleiden naar een hoogst haalbaar niveau. We gaan hierbij uit van
het gezegde: Opleiden is belangrijker dan kampioen worden.
Van deze doelstelling zijn diverse uitgangspunten afgeleid, waarbij rekening is gehouden met
organisatorische, financiële, kwalitatieve en recreatieve aspecten.
In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

De organisatie en aansturing van de vereniging moet geschikt zijn om de doelstelling te
realiseren. Daarbij dient het bestuur, binnen bepaalde randvoorwaarden, de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk te delegeren aan de diverse
commissies.

De financiële huishouding is gericht op langjarige continuïteit. Bij prijsstellingen binnen de
vereniging wordt rekening gehouden met prijsstellingen binnen de lokale gemeenschap en
gemeente. Een meerjarenbegroting dient inzicht te geven in te verwachten grote uitgaven.

De eerste selectie van de vereniging heeft vanwege haar belang een bevoorrechte positie
binnen de vereniging.

Bestuursleden, commissieleden, leiders, spelers, overige leden en vrijwilligers moeten bereid zijn
dit verenigingsplan gestalte te geven.

Zowel voor de senioren (heren, dames en zaal) als voor de jeugd is een afzonderlijk plan
opgesteld, waarin de afgeleide doelstellingen en de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden voor de individuele kaderleden van die afdelingen zijn verwoord.

Er dient een open sfeer te heersen, waarbij ruimte moet zijn voor kritiek, ideeën, enz. maar te
allen tijde met respect voor eenieder.

De accommodatie en met name de kantine dient sfeervol te zijn en een dusdanige uitstraling
te hebben dat de leden zich er thuis voelen en anderen graag bij of naar de club willen
komen.

De teams met begeleiding dienen een zodanige uitstraling te hebben dat zij een positief beeld
van de vereniging scheppen.

Een sportmasseur/verzorger is in dienst genomen voor de gehele vereniging, waarbij qua
tijdsplanning en beschikbaarheid rekening gehouden wordt met de trainingstijden en
wedstrijden van de eerste selectie. De verzorger is tevens aanwezig bij alle wedstrijden van het
eerste elftal.

De vereniging kan naast voetballende leden en betaalde trainers alleen bestaan door de inzet
van vele vrijwilligers.
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1.4 Leden
V.v. Bergentheim heeft in 2020 615 leden en vertegenwoordigt het amateurvoetbal in het seizoen 20202021 met 3 damesteams, 7 herenteams, 15 jeugdteams, een 35+team, een 30+damesteam en 2
zaalteams. Daarnaast zijn er vele vrijwilligers actief binnen de jeugd- en seniorenafdeling, in het bestuur
en in de diverse commissies.

1.5 Historie
De eerste voetbalvereniging in het dorp Bergentheim is ontstaan omstreeks 1917. Het clubje kreeg de
naam V.I.O.S. (voetbal is onze sport) en heeft slechts een kort leven gehad.
In 1919 is er een nieuwe vereniging opgericht, namelijk O.D.O. (overwinning door oefening).
Een derde vereniging werd opgericht in 1931 en luisterde naar de naam V.E.V. (vlug en vaardig). Deze
naam veranderde later in de naam R.O.H.D.A. (recht op het doel af). Deze voetbalclub heeft bestaan
tot ongeveer mei-juni van 1942.
Hoewel de oorlog nog niet was afgelopen heeft men op 22 augustus 1944 opnieuw een
voetbalvereniging opgericht. Dit was de oprichting van de huidige voetbalvereniging. De namen van
de oprichters zijn: dhr. S.M. Sipkema, dhr. L. Lensen, dhr. G. Griemink, dhr. G. Staarman, dhr. E.
Breukelman en dhr. B.J. Merjenburgh. De naam die men aan deze vereniging gaf was opnieuw
R.O.H.D.A. Tegenwoordig heet onze sportvereniging v.v. Bergentheim.

1.6 Ambitieniveau
Het bestuur heeft haar ambities voor de korte en lange termijn vastgesteld. In onderstaand schema zijn
deze plannen en ambities zichtbaar. De ambities zullen elk jaar worden bijgesteld en worden gedeeld
op de Algemene Ledenvergadering.
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1.7 Strategische doelstellingen
De hoofddoelstelling van v.v. Bergentheim is het optimaal begeleiden en trainen van spelers in een
veilige, positieve omgeving met als resultaat dat de spelers zich naar een zo hoog mogelijk niveau
ontwikkelen.
Nevendoelstellingen:

Duidelijke technische structuur met beschrijving van taken en verantwoordelijkheden.

Verhogen van het niveau van alle jeugdteams.

Optimale samenstelling teams en deze indelen op een passend niveau.

Optimale ondersteuning en opleiding technisch kader, scheidsrechters en trainers.

Aantrekkelijk en toegankelijk maken van voetbal.

Aanreiken van een leidraad voor training en begeleiding van de teams.

Bevorderen van samenwerking, betrokkenheid voor persoonlijke en collectieve groei.
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Hoofdstuk 2 Verenigingsorganisatie
2.1 Verenigingsstructuur
De verenigingsstructuur is zichtbaar in onderstaand organigram.

2.2 Functieomschrijvingen
V.v. Bergentheim kent de volgende functies en commissies. De bijbehorende verantwoordelijkheden en
taken zijn opgenomen in hoofdstuk 14 van dit verenigingsplan.






















Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid PR & communicatie
Bestuurslid voetbalzaken
Technische commissie
Senioren (technische commissie)
Jeugdcommissie (technische commissie)
Spelerontwikkeling & indeling (technische commissie)
Trainerontwikkeling & ondersteuning (technische commissie)
Sponsorcommissie
Kantinecommissie
PR & communicatie commissie
Activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’
Zelfwerkzaamhedencommissie
Businessclub Bergentheim
Vertrouwenspersoon
Verzorging
Consul (technische commissie)
Terreinbeheer
Wedstrijdsecretariaat
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2.3 Overlegvormen
Het bestuur en de verschillende commissies vergaderen verschillende keren per jaar.





Algemene ledenvergadering: eens per jaar, in oktober.
Bestuursvergadering: in ieder geval maandelijks, in de eerste week van de maand en
aanvullend wanneer de voorzitter of tenminste 2 leden dat wensen.
Technische commissie (incl. jeugd): 10x per jaar
De overige commissies vergaderen naar behoefte.

2.4 Communicatie
Een goede communicatie is van groot belang voor de vereniging.
Zo zijn er de gebruikelijke vergaderingen binnen het bestuur en de commissies en jaarlijks wordt de
Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarnaast wordt er gecommuniceerd via middelen als email, de website en Facebook. Deze zaken fungeren als uithangbord voor de vereniging, zowel voor
leden als niet-leden. De PR-commissie houdt zich bezig met de publicaties op deze platformen.
Daarnaast wordt er jaarlijks een presentatiegids uitgebracht, waarin de vereniging de aftrap van het
seizoen inluidt en waarin verschillende onderwerpen beschreven worden. Deze presentatiegids wordt
bij alle adressen in het dorp en omstreken en bij alle sponsoren bezorgd.

2.5 Algemene communicatielijnen
2.5.1 Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar (oktober) legt het bestuur rekening en
verantwoording af aan de leden over het in het voorafgaande verenigingsjaar gevoerde beleid.
Daarnaast legt het bestuur de beleidsmatige voornemens en de contributie voor het komende
verenigingsjaar voor.

2.5.2 Bestuur
De vereniging wordt geleid door het bestuur. Het bestuur houdt zich aan hetgeen bepaald is in de
statuten en het huishoudelijk reglement. Deze documenten zijn in te zien bij het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor:

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 benoemen, ontslaan en schorsen van personen.

2.5.3 Technische commissie
De technische commissie (TC) 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 te koppelen met bestuur en organisatie.
De commissie vergadert 10 keer per jaar.

2.5.4 Website
De vereniging heeft een eigen website: www.vvbergentheim.nl. Op de site staat informatie over de
vereniging. De website wordt beheerd door de PR-commissie.

2.5.5 Aanspreekpunten

Elke commissie heeft haar eigen aanspreekpunt, een actueel overzicht van de aanspreekpunten is te
vinden op onze website.
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Hoofdstuk 3 Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging. De vereniging
hecht veel waarde aan een democratische controle.

3.1 Agenda jaarlijkse vergadering
De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat in ieder geval de volgende punten:


Opening



Vaststellen presentielijst



Notulen vorige vergadering




Jaarverslag secretaris
Presentatie jaarverslag penningmeester
o Voetbalvereniging
o Stichting Sportpark Moscou
Kascontrole
o Verslag kascontrolecommissie
o Benoeming Kascontrolecommissie
Begroting
o Voetbalvereniging
o Stichting Sportpark Moscou
Vaststelling contributie
Mededelingen van het bestuur
Rondvraag
Sluiting








3.2 Stemrecht
Het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering is vastgelegd in de statuten (zie pagina 11 van de
statuten, in te zien bij het bestuur).
De vereniging kent drie soorten leden, namelijk bondsleden, steunende leden en donateurs.
De bondsleden en steunende leden zijn leden met stemrecht. Dit zijn leden die, conform de statuten, lid
zijn van de KNVB.
Naast de Algemene Ledenvergadering wordt de leden de mogelijkheid geboden te 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.

3.3 Kascommissie
De Algemene Ledenvergadering stelt een kascommissie aan, bestaande uit twee leden en één
plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. 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.
Dit alles conform artikel 12 van de statuten.
Er is een checklist beschikbaar voor het uitvoeren van de jaarlijkse controle. Door het gebruik van de
checklist, met daarin de vastlegging van controles van het voorgaande boekjaar, is de kascommissie in
staat om aan te tonen welke controles er zijn uitgevoerd van het huidige en voorgaande boekjaren.
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Hoofdstuk 4 Commissies
Het bestuur heeft de operationele werkzaamheden gedelegeerd aan 7 commissies:

Technische commissie

Jeugdcommissie

Sponsorcommissie
o Kledingbeheer

Kantinecommissie

PR & communicatie commissie

Activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’

Zelfwerkzaamhedencommissie
De verschillende commissies geven uitvoering aan het beleid en zorgen voor stabiliteit en gewenst
resultaat. Ze leggen verantwoording af aan een bestuurslid en de uitvoering van de werkzaamheden
van de commissies blijft dan ook een bestuursverantwoordelijkheid. Het verantwoordelijke bestuurslid
heeft 2 x per jaar overleg met de commissie over de voortgang.
De commissies zijn zelf verantwoordelijk voor het in stand houden van de benodigde aantallen en
zoeken waar nodig zelf vervangers. De leden van de commissies worden vervolgens door de
commissies zelf benoemd en van hun taak ontheven.

4.1 Technische commissie
De hoofdtaak van de technische commissie is het vertegenwoordigen van het gehele technische
kader en het uitwerken, volgen en uitvoeren van de visie en het beleid op het gebied van operationele
en technische zaken.
In hoofdstuk 8 is een organisatieschema van de de technische commissie opgenomen.
Voor een volledige functieomschrijving van de technische commissie: zie hoofdstuk 14.6.

4.2 Jeugdcommissie
De jeugdcommissie zorgt voor het optimaliseren van de samenwerking, communicatie, structuur en
richtlijnen van het jeugdvoetbal en biedt ondersteuning bij alle overige operationele voetbalzaken die
verband houden met het jeugdvoetbal binnen de vereniging.
Voor een volledige functieomschrijving van de jeugdcommissie: zie hoofdstuk 14.8.

4.3 Sponsorcommissie
De sponsorcommissie werft sponsoren die de vereniging een warm hart toedragen. De commissie legt
contacten met nieuwe en onderhoudt contacten met bestaande sponsoren. Sponsoren zijn belangrijk
voor de vereniging en dat wil de vereniging dan ook uitstralen. Daarnaast is de sponsorcommissie
verantwoordelijk voor het kledingbeheer.
Voor een volledige functieomschrijving van de sponsorcommissie: zie hoofdstuk 14.11.

4.4 Kantinecommissie
De kantinecommissie geeft het beleid ten aanzien van de kantine gestalte met een gezonde dosis
ondernemerslust en gastheerschap.
Voor een volledige functieomschrijving van de kantinecommissie: zie hoofdstuk 14.12.

4.5 PR & communicatie commissie
De PR & communicatie commissie geeft uitvoering aan het communicatiebeleid. De commissie is
eindverantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de website, Facebook, Twitter en
Instagram en draagt zorg voor de communicatie naar de leden.
Voor een volledige functieomschrijving van de PR & communicatie commissie: zie hoofdstuk 14.13.

4.6 Activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’

V.v. Bergentheim wil meer zijn dan alleen een sportvereniging waar gevoetbald wordt en wil haar
leden ook een stuk gezelligheid en saamhorigheid bieden. De activiteitencommissie en
supportersvereniging ‘Green Pride’ draagt daarom zorg voor het organiseren van activiteiten voor de
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vereniging en het organiseren van acties die extra inkomsten genereren. Daarnaast houdt de
commissie zich bezig met het organiseren van sfeeracties tijdens wedstrijden, bijv. bij derby’s,
kampioenschap, nacompetitie en de laatste seizoenswedstrijd.
De naam van de commissie heeft de vereniging te danken aan supportersvereniging ‘Green Pride’.
Samen met hen wil de vereniging eenheid uitstralen en de goede samenwerking uit het verleden
voortzetten. Voorheen kende de vereniging namelijk verschillende commissies die elk verantwoordelijk
waren voor hun eigen activiteit. Ondertussen zijn deze samengevoegd tot één centrale
activiteitencommissie. Deze commissie coördineert alle nevenactiviteiten binnen de vereniging. De
activiteiten zelf worden ondergebracht in werkgroepen. Hierdoor hoopt de commissie de groep
vrijwilligers die zich in wil zetten voor een bepaalde activiteit zo groot mogelijk te houden.
Voor een volledige functieomschrijving van activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green
Pride’: zie hoofdstuk 14.14.

4.7 Zelfwerkzaamhedencommissie
De zelfwerkzaamhedencommissie coördineert een grote groep vrijwilligers die allerlei werkzaamheden
verricht in het onderhoud en in de nieuwbouw. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de
zelfwerkzaamhedendag op de vrijdag na hemelvaart. Deze wordt jaarlijks met veel enthousiasme
bezocht.
Voor een volledige functieomschrijving van de zelfwerkzaamhedencommissie: zie hoofdstuk 14.15.
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Hoofdstuk 5 Financieel beleid
5.1 Financieel beheer
V.v. Bergentheim 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. Om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen blijven voldoen
heeft het bestuur besloten ieder seizoen met € 40.000 aan liquiditeiten te eindigen. Een sluitende
begroting en een investeringsplan moeten hierbij aansluiten. Deze liquiditeiten zijn nodig om de start
van het seizoen, waar veel uitgaven zijn en nagenoeg geen inkomsten, zonder extra financiering door
te komen.
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.
De penningmeester is verantwoordelijkheid voor:
1. De vormgeving van het financiële beleid.
2. De realisatie van de begroting.
3. De zorg dat betalingen aan de vereniging worden gedaan.
4. De zorg dat de betalingen door de vereniging worden gedaan.
5. Het beheer van de bankrekeningen en een correcte boekhouding.
6. Periodiek (maandelijks) het bestuur inzicht geven in de financiële positie van de vereniging.
Alle uitgaven dienen van tevoren vastgelegd te zijn in de begroting, die:
1. Opgebouwd wordt uit de financiële verplichtingen.
2. Opgebouwd wordt uit de budgetten van de commissies.
3. Opgesteld wordt door de penningmeester.
4. Vastgesteld wordt door het bestuur.
5. Goedgekeurd wordt door de Algemene Ledenvergadering.
Overige betalingsverplichtingen mogen alleen aangegaan worden wanneer zij van tevoren 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 € 35.000 te boven
gaan.
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, waarbij de
kascommissie de Algemene Ledenvergadering voorstelt decharge te verlenen aan het bestuur voor
het gevoerde beleid.

5.2 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.
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De leden die de contributie storneren worden per kwartaal benaderd met de vraag wat de reden van
storneren is. Blijkt dit een financiële reden te zijn, dan worden de personen gewezen op de
mogelijkheden van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De penningmeester is bevoegd om contributie
kwijt te schelden wanneer de situatie hierom vraagt. De reden en namen worden niet specifiek
gedeeld. Mocht er geen geldige reden zijn om het contributiebedrag niet te betalen, dan zal het lid
gevraagd worden het openstaande bedrag zelf over te maken. Wanneer er na meerdere
herinneringen nog niet betaald is door een lid, zal zijn speelgerechtigheid bij de KNVB worden
ingetrokken. Het lid kan daarna niet meer deelnemen aan activiteiten van de KNVB, waaronder het
spelen van wedstrijden. Mocht er helemaal niet meer betaald worden en er is geen geldige reden, dan
zal het lid geroyeerd worden.
De sponsorfacturen worden gestuurd in oktober/november. De nota’s van de businessclub worden in
januari gestuurd. De sponsoren krijgen het hele seizoen de tijd om de nota’s te betalen. Mocht de
penningmeester een afwijkend betaalgedrag signaleren, dan zal hij de betreffende sponsor
benaderen. In april worden alle openstaande nota’s doorgenomen en betreffende sponsoren
benaderd.
Het debiteurenbeheer is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering en een vaste taak van de
penningmeester.

5.3 Verzekering
Mocht iemand letsel of schade oplopen tijdens een training of wedstrijd, dan wil dat niet zeggen dat er
altijd uitgekeerd wordt. Dit vanwege het aanvullende karakter van de verzekering.
Bij diefstal of vermissing dient men zelf aangifte te doen bij de politie. Vervolgens kan dit gemeld
worden bij de penningmeester van het bestuur.
V.v. Bergentheim is niet aansprakelijk voor diefstal en schade. De kleedkamers kunnen door de leider(s)
worden afgesloten. Het advies: laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer en sluit deze af.
V.v. Bergentheim vindt het belangrijk dat er een zekere mate van veiligheid is rondom het sporten. Dat
begint in eerste instantie bij de sporter zelf. Daarnaast spelen ouders/verzorgers ook een rol door
kinderen te wijzen op gevaren die onder andere aanwezig kunnen zijn als er naar Sportpark Moscou
wordt gefietst. Zeker bij de donkere avonden vinden wij het belangrijk dat ouders/verzorgenden toezien
op goede verlichting op de fiets van de kinderen en op andere zichtbare elementen, zoals
bijvoorbeeld veiligheidshesjes.
Als er echter iets misgaat bij de vereniging (alles wat gebeurt uit naam van de vereniging) heeft de
vereniging de mogelijkheid om een beroep te doen op verzekeringen. Allereerst heeft ze zelf een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ook kan ze een beroep doen op een verzekeringspakket van
de KNVB en van de gemeente.
Tijdens het beoefenen van de sport, maar ook bij vervoer naar een uitwedstrijd of het bezoeken van de
vereniging, zijn er risico’s waar je als lid mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een
verkeersongeluk, ongelukkige botsing met een tegenstander in het veld of schade als gevolg van
ander plotseling onheil. Dit is zeer vervelend en helemaal als het blijvend letsel tot gevolg heeft.
Welke verzekering er bij welk risico ingeschakeld dient te worden, wordt in de volgende paragrafen
toegelicht.
NB Voor alle onderstaande risico’s is het raadzaam contact op te nemen met uw eigen
verzekeringsadviseur en samen te bekijken of u voldoende verzekerd bent.

5.3.1 Aansprakelijkheid

Dit risico is door de KNVB collectief verzekerd, maar daarnaast heeft de vereniging een eigen
aansprakelijkheidsverzekering in verband met het eigen risico en de uitsluiting van schade door een
legionella besmetting.

5.3.2 Ongevallen

Vanuit de KNVB geldt hier een collectieve verzekering voor. De vereniging heeft hier aanvullend geen
verzekering voor geregeld. Bij het plaatsvinden van een ongeval kan dit overlijden tot gevolg hebben
of kunnen er kosten gemaakt worden i.v.m. medische zorg of invaliditeit. De uitkering bij blijvende
invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit en het verzekerde bedrag.
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5.3.3 Ziektekosten
Voor de kosten van medisch herstel in een ziekenhuis of het bezoeken van een huisarts dient in eerste
instantie de eigen zorgverzekering aangesproken te worden. Het eigen risico is daarbij niet verzekerd
op de ongevallenverzekering en het zal per situatie verschillen of deze verhaald kan worden. Het
bezoeken van een huisartsenpost of huisarts valt niet onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het
vervoer per ambulance en medische zorg in een ziekenhuis vallen wel onder het eigen risico.

5.3.4 Schade tijdens vervoer

Hierbij maken we een onderverdeling in schade aan het eigen voertuig of schade aan het voertuig
van derden en schade aan de inzittenden. De schade aan motorrijtuigen van derden is verzekerd op
de eigen autoverzekeringspolis. Dit kan ook gelden voor schade aan het eigen voertuig en dit is terug
te zien op de autopolis onder volledig casco (allrisk). Verlies in no-claimkorting kan niet verhaald
worden op de vereniging.
Schade aan de inzittenden van de auto is op de WA-dekking van de auto ook verzekerd als de
bestuurder van het voertuig aansprakelijk is voor het ongeval. Ook kan dit mogelijk verhaald worden op
een derde partij. Wel raden wij het iedereen aan de dekking ‘schade inzittenden’ mee te verzekeren
op zijn of haar autopolis. Hiermee is het risico in ieder geval beter afgedekt en wordt de schade
uitgekeerd, ook als het nog niet bekend is wie er precies aansprakelijk is.

5.3.5 Vrijwilligersverzekering

Ben je vrijwilliger binnen de gemeente Hardenberg? Kijk dan eens op de volgende link voor meer
informatie over verzekeringen die geregeld zijn vanuit de gemeente:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/zorg/vrijwilligers/vrijwilligersverzekering/.

5.4 Contributie

Informatie over de contributie is te vinden in hoofdstuk 6.

17

Hoofdstuk 6 Lidmaatschap en contributie
Het aanmelden bij v.v. Bergentheim gaat via de penningmeester, die de ledenadministratie beheert.
De aanmelding kan via het aanmeldingsformulier op de site.

6.1 Contributie
De contributies worden per kwartaal geïnd. De inningsdata zijn oktober, januari, april en juli. De
contributie voor donateurs, steunende leden en vrijwilligers wordt jaarlijks in oktober geïnd. De
bedragen zijn opgenomen op de website van v.v. Bergentheim. Het bestuur heeft besloten om jaarlijks
op de Algemene Ledenvergadering een voorstel te doen om de contributie te verhogen met minimaal
3%. De hoogte van de contributie zal minimaal eens per drie jaar vergeleken worden met omringende
verenigingen.
De vereniging kent meerdere contributiegroepen, te weten:

Pupil, JO8 t/m JO13 met de leeftijd 6 tot en met 12 jaar

Junior, JO15 t/m JO19 met de leeftijd 13 tot 18 jaar

Senioren, leeftijd vanaf 18 jaar

Senioren die opgenomen zijn op de reservelijst betalen de helft van de
contributie van senioren.

Leden van de mini's & kaboutervoetbal

Zaal en veldcompetitie

Donateurs

Vrijwilligers

Steunend lid

Leden 65 +
De actuele tarieven van de contributiegroepen zijn terug te vinden op de website.
Als er binnen een gezin meerdere kinderen lid zijn betaalt het derde kind de helft van de contributie en
is vanaf het vierde kind geen contributie verschuldigd. Bij de genoemde bedragen is voor de spelende
leden € 2,00 kledinggeld opgenomen.

6.2 Opzeggen en/of wijzigen
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het
gehele boekjaar verschuldigd. Dit ligt vast in de statuten artikel 13-4. Indien u hier niet aan voldoet is het
niet mogelijk om bij een andere vereniging te gaan spelen.
Het aan- en afmelden van leden loopt uitsluitend via onze ledenadministratie, niet via de leider of een
bestuurslid.
Verder een vriendelijk, maar dringend verzoek aan alle leden: geef adreswijzigingen tijdig door aan de
penningmeester. Hij regelt alles richting de KNVB.

6.3 Lidmaatschap vrijwilligers
Zowel conform de statuten van de KNVB, als die van de vereniging, is het verplicht dat leden en
functionarissen van de vereniging lid moeten worden van de KNVB. Hierdoor vallen vrijwilligers ook
onder de werking van de door de KNVB afgesloten collectieve ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering. Bovenstaande houdt in dat ook alle jeugdleiders lid van de vereniging
moeten zijn/worden en een afdracht betaald moet worden aan de KNVB.
Voor vrijwilligers geldt een apart (lager) lidmaatschapstarief.
Voor personen die alleen werkzaam zijn in de kantine van de voetbalvereniging is een aparte regeling
getroffen. Zij betalen in de periode dat ze kantinevrijwilliger zijn geen contributie.
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Hoofdstuk 7 Vrijwilligersbeleid
V.v. Bergentheim dankt haar bestaansrecht aan vrijwilligers. Hoewel de ene vrijwilliger meer tijd
besteedt aan de vereniging dan de ander, is iedere bijdrage, hoe klein ook, belangrijk voor het
voortbestaan van de vereniging. Ouders/wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn hierbij ook
erg belangrijk. Zij treden vaak op als vrijwilliger in welke vorm dan ook. Daarom moeten zij continu
geïnformeerd worden over de verschillende activiteiten.
Omdat de vereniging zo afhankelijk is van de vele vrijwilligers, is het bestuur er dan ook veel aan
gelegen om ervoor te zorgdragen dat de vrijwilliger lekker in zijn/haar vel zit.
Het vrijwilligersbeleid kent de volgende hoofdlijnen:

Vrijwilligers kunnen zowel vanuit de vereniging als van buitenaf komen.

Vrijwilligers worden doelgericht geselecteerd en benaderd.

Werkzaamheden kunnen aangepast worden aan capaciteiten en beschikbare tijd.

Vrijwillig betekent niet vrijblijvend.

Een kaderfunctie wordt aanvaard voor een periode van 4 jaar die verlengd kan worden.

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 vrijwilligersavond aangeboden.

Doelgerichte opleidingen.

Gerichte acties voor het motiveren en behouden van vrijwilligers.
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Hoofdstuk 8 Technisch beleid
De technische commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het
technisch beleid van v.v. Bergentheim. Dit beleid is vormgegeven in het technisch beleidsplan van v.v.
Bergentheim. Het technisch beleidsplan is in te zien via de technische commissie. De volgende zaken
zijn hierin opgenomen:







Missie, visie, doelstellingen
Jeugdvoetbalplan
Kwaliteitseisen trainers
Seniorenbeleid; selectie, recreatie, keepers
Damesvoetbal
Zaalvoetbal

Hieronder wordt het organisatieschema van het technisch kader weergegeven.
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Hoofdstuk 9 Ongewenst gedrag
9.1 Inleiding
Ongewenst gedrag is direct of indirect gedrag, zowel verbaal als non-verbaal, dat als ongewenst wordt
ervaren en waarvan de pleger redelijkerwijs moet begrijpen dat dit als zodanig wordt ervaren.
Ongewenst gedrag kan zijn:

Directe of indirecte seksueel getinte uitingen.

Directe of indirecte uitingen van intimidatie.

Directe of indirecte uitingen van discriminatie.

Het toepassen van lichamelijk of verbaal geweld.
Het beleid is mede gericht op de veiligheid, gezondheid en het 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 het welzijn van de
leden.

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

Om eenieder 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 ertoe leiden dat ongewenst gedrag voorkomen wordt en dat
leden zich op een zodanige wijze gedragen dat daaruit respect voor elkaar spreekt.

9.2 Vertrouwenspersonen
Binnen de vereniging hebben wij 2 vertrouwenspersonen die geraadpleegd kunnen worden bij allerlei
vragen, opmerkingen of problemen. Dit betreft uitsluitend kwesties die niet voetbaltechnisch van aard
zijn. Gedacht kan worden aan pesterijen, medische problemen of (seksuele) intimidatie. De
vragen/problemen kunnen in een vertrouwelijk gesprek worden besproken, waarna naar een oplossing
wordt gezocht.
De actuele vertrouwenspersonen zijn terug te vinden op de website.

9.2.1 Procedure bij melding van klachten
Personen die een klacht hebben over ongewenst gedrag kunnen deze melden bij de
vertrouwenspersoon. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
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
beoordeelt of de klacht ontvankelijk is. De klager wordt daarover geïnformeerd.
Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, hoort de vertrouwenspersoon afzonderlijk de persoon die
een klacht over ongewenst gedrag heeft ingediend en eventueel daarna degene tegen wie de klacht
is gericht en andere betrokkenen. Eenieder 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.
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.
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

21

beslissing te worden vermeld. Het bestuursbesluit wordt aan de klager, de beklaagde en de
vertrouwenspersoon gestuurd.
Daarnaast gelden de volgende belangrijke regels:

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

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.

Alle gesprekken van de vertrouwenspersoon zijn besloten en vinden buiten de contouren van
sportpark ‘Moscou’ plaats.

Aan de vertrouwenspersoon zal voor de uitoefening van zijn/haar 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/haar
functie wordt benadeeld in zijn/haar positie. Deze bescherming is in alle situaties van
toepassing.

De vertrouwenspersoon is tot geheimhouding verplicht van alle zaken die hij/zij in de
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 niet wanneer de klacht ongegrond bevonden wordt door de
vertrouwenspersoon.

9.3 Gedragsregels

De volgende gedragsregels gelden:

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

Eenieder zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen anderen zich veilig voelen.

Eenieder onthoudt zich ervan een ander te bejegenen op een wijze waarop hij/zij zich in
zijn/haar waardigheid voelt aangetast en verder in het privéleven van anderen door te dringen
dan nodig is voor het gestelde doel van de vereniging.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een 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 ander 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 wel toegestaan.
Het beleid is erop gericht om gereserveerd en met respect met elkaar om te gaan. Het bestuur geeft
daarbij het advies dat:

Een oudere/begeleider niet met de jongere op één kamer slaapt.

Een oudere/begeleider de jongere bij voorkeur niet alleen thuis ontvangt.

Je als oudere niet alleen in de kleedkamer bent met een jongere.

9.4 Gedragsregels rond de wedstrijden
De volgende gedragsregels gelden bij v.v. Bergentheim:

De fietsen plaatsen in de fietsenstalling.

Geen dranken meenemen buiten de kantine.

Geen alcoholhoudende dranken in de kleedkamers.

Niet roken in de kleedkamers.

Niet roken in de kantine.

Tot 12 uur algeheel rookverbod sportpark.

Voetbalschoenen niet tegen de muren uitslaan.

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.
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.
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Het bestuur heeft de leiding over 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 erop
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.
Eenieder neemt maatregelen om onverhoopte ongeregeldheden onmiddellijk te stoppen.
Daarnaast dient men deze ongeregeldheden te melden bij het bestuur en daarbij helderheid
te verschaffen over de omstandigheden waaronder de ongeregeldheden zich hebben
voorgedaan.

9.5 Protocol wangedrag (spelende leden op en om het veld)
In onderstaand protocol is te lezen welke sanctie er op welk gedrag staat en wie hierbij betrokken zijn.

Protocol wangedrag
Omschrijvingen
wangedrag
(in en om het veld)
Belediging & Intimidatie
Beledigen of intimideren
in woord en/of gebaar
voor de eerste keer in
het seizoen.

Sanctie

Betrokkenen kaderleden

Berisping
Directe of extra wisselbeurt

Beledigen of intimideren
in woord en/of gebaar
na eerste berisping in
het seizoen.

Berisping en gesprek met
begeleiding en coördinator.
Uitsluiting voor de
eerstvolgende wedstrijd

Beledigen of intimideren
in woord en/of gebaar
na tweede berisping in
het seizoen.

Berisping en gesprek met
TC/bestuur
Uitsluiting voor meerdere
wedstrijden

Ernstige belediging
en/of intimidatie
(spugen, discrimineren,
ernstige verwensingen,
dreigen met fysiek
geweld).
Seksuele intimidatie of
vergelijkbare
ongewenste
handelingen (pesten/
sexting).

Berisping en gesprek met
TC/bestuur
Uitsluiting voor meerdere
wedstrijden

Schorsing voor een jaar met
mogelijkheid tot royement
lidmaatschap + aangifte

Actiehouder/
beoordelaar van situatie

Leider en trainer
Coördinator wordt
ingelicht en volgt
gedrag speler en spreekt
speler/ouder(s) aan.
Leider, trainer,
coördinator
TC wordt op de hoogte
gebracht.

Trainer

Voorzitter bestuur/
bestuurslid
voetbalzaken, voorzitter
TC/Jeugdcommissie,
coördinator
Voorzitter bestuur/
bestuurslid
voetbalzaken, voorzitter
TC/Jeugdcommissie,
coördinator

TC

Bestuur in overleg met
vertrouwenspersoon

Bestuur
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Coördinator

Bestuur

Fysiek geweld
Handtastelijkheden en
het gooien en/of
schoppen tegen
voorwerpen
(trekken aan kleding,
duwen etc.).
Het gooien en /of
trappen van
voorwerpen. Naar
anderen spugen of het
overduidelijk slaan en/of
schoppen in de richting
van anderen.
Slaan en/of schoppen
(zonder zichtbaar letsel).

Berisping
Directe of extra wisselbeurt

Leider en trainer
Coördinator wordt
ingelicht en volgt
gedrag speler en spreekt
speler/ouder(s) aan.

Trainer

Berisping en gesprek met
begeleiding en coördinator.
Uitsluiting voor de
eerstvolgende wedstrijd

Leider, trainer,
coördinator
TC wordt op de hoogte
gebracht.

Coördinator

Berisping en gesprek met
TC/bestuur
Uitsluiting voor meerdere
wedstrijden

Voorzitter bestuur/
bestuurslid
voetbalzaken, voorzitter
TC/Jeugdcommissie,
coördinator

TC

Mishandeling
Lichte mishandeling
(zichtbaar letsel).

Schorsing voor 3 maanden
Aangifte bij de politie

Bestuur

Zware mishandeling
(ernstig letsel)

Royement
Aangifte bij de politie

Voorzitter bestuur/
bestuurslid
voetbalzaken, voorzitter
TC/Jeugdcommissie,
coördinator
Bestuur

1)

2)
3)

Bestuur

Bij dispuut over de aard overtreding wordt dit voorgelegd aan de TC/ het bestuur. De TC/
het bestuur maakt in overleg met de betrokkenen het uiteindelijke besluit, dit besluit is
bindend.
Bovenstaande is een richtlijn, de TC/het bestuur kan afwijken van deze sancties.
Sancties vanuit de KNVB kunnen afwijken van bovenstaande, dit protocol is opgesteld
vanuit de normen en waarden van v.v. Bergentheim en niet vanuit de handleiding
tuchtzaken KNVB.
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Hoofdstuk 10 Accommodatie
Stichting Sportpark Moscou is een stichting die in het leven is geroepen als onderdak voor alle
accommodatiezaken. De stichting beheert deze en is samen met de vereniging verantwoordelijk voor
de instandhouding ervan.
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.

Voldoende ruimten ten behoeve van opslag materialen en archief.

Een goed georganiseerd beheer van de accommodatie.

10.1 Huidige situatie
Sportpark ‘Moscou’ is gelegen aan de Sportlaan in Bergentheim. Het park heeft een prachtige ligging,
omgeven door bos. Het sportpark heeft 2 natuurgrasvelden, 1 kunstgrasveld en 1 pupillen
kunstgrasveld. Daarnaast zijn er nog een pannaveldje en een speelveldje voor de kinderen. Alle
thuiswedstrijden worden gespeeld op Sportpark Moscou en de zaalwedstijden in sporthal Möllincksslag
in Bergentheim.
Er is er veel gerealiseerd in de afgelopen jaren. Inmiddels is het grote kunstgrasveld vervangen en zijn
veld 1 en 2 gerenoveerd en voorzien van een automatische beregeninstallatie.
Doordat er al zoveel is gerealiseerd, volgt nu een periode van onderhoud. Er is een meerjarenplan
uitgewerkt door Stichting Sportpark Moscou, zodat de benodigde financiële middelen hiervoor
gereserveerd kunnen worden. Met de zelfwerkzaamhedencommissie en de maandag- en
vrijdagwerkploeg wordt al volop invulling aangegeven aan het onderhoud.

10.2 Doelstellingen voor de toekomst
In het kader van bezuinigingen en duurzaamheid is ledverlichting aan de velden een wens. Op het
moment van schrijven zijn er echter geen concrete plannen voor het vervangen van de veldverlichting.
Dit is een grote investering die op korte termijn niet op de planning staat.
Een kortetermijndoelstelling is het vervangen van de koelcel. Dit staat gepland in het jaar 2020-2021.
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Hoofdstuk 11 Kantine
De kantine van v.v. Bergentheim is het ontmoetingscentrum voor de zaterdag. Alle thuis- en uitspelende
teams komen hier samen en ook andere aanwezigen op het sportpark weten de kantine te vinden.
De verantwoordelijkheid voor kantinegerelateerde zaken ligt in handen van de kantinecommissie. Deze
bestaat uit 5 personen en een grote groep ondersteunende vrijwilligers.
Om voor iedereen helder te krijgen wat er komt kijken bij het draaien van een bardienst is het
‘draaiboek Kantine’ opgesteld. In dit draaiboek, dat in zijn geheel te vinden is in het clubgebouw, zijn
alle ter zake doende taken en verantwoordelijkheden, werkinstructies, checklists, registratieformulieren
en reglementen opgenomen.
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Hoofdstuk 12 Richtlijnen onderscheidingen
Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, dat zich op een bijzondere wijze voor onze
vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:
 De toekenning van een erelidmaatschap of
 De benoeming tot lid van verdienste.

12.1 Eisen aan de voordracht
Bij het beoordelen van een voordracht voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid
van verdienste, spelen de volgende elementen een rol:
 De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
 De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
 Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
 Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
 De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
Ereleden kunnen alleen worden benoemd met instemming van de Algemene Ledenvergadering,
leden van verdienste kunnen door het bestuur worden benoemd. Als minimale voorwaarden kunnen
als richtlijn worden gezien:
Lid van verdienste:
 Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
 Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 10 jaar.
Erelid:




Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten (uitgevoerd over een
periode van meer dan 10 jaar);
Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 15
jaar.

12.2 Procedure benoeming
De werkwijze voor toekenning van een erelidmaatschap en benoeming tot lid van verdienste is als
volgt:
Erelidmaatschap:
 Een voordracht wordt ingediend bij het bestuur (bijvoorbeeld via info@vvBergentheim.nl of op
papier) en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
 De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk
moeten zijn beschreven;
 In het geval van instemming van het bestuur wordt dit vastgelegd in de notulen van de
betreffende bestuursvergadering;
 Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan
de leden;
 In het geval van instemming wordt de betreffende oorkonde plaquette door het bestuur
uitgereikt.
Lid van verdienste:
 Een voordracht wordt ingediend bij het bestuur (bijvoorbeeld via info@ vvBergenbtheim.nl of
op papier) en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
 De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk
moeten zijn beschreven;
 In het geval van instemming van het bestuur wordt dit vastgelegd in de notulen van de
betreffende bestuursvergadering. Het bestuur kan ook zelf een voorstel doen en beslist
uiteindelijk over toekenning van de onderscheiding;
 Op de eerstvolgende officiële gelegenheid wordt de benoeming kenbaar gemaakt en de
oorkonde plaquette uitgereikt.

12.3 Lijst ereleden en leden van verdienste
Een actueel overzicht van de ereleden en leden van verdienste van v.v. Bergentheim is in te zien bij het
bestuur.
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Hoofdstuk 13 Overlijden
Het protocol bij overlijden wordt uitgevoerd conform onderstaand schema.
In voorkomende gevallen kan worden afgeweken van dit protocol, dit in overleg met het bestuur. Het
protocol kan alleen dan worden toegepast, indien de vereniging in kennis wordt gesteld van het
overlijden en de juiste gegevens beschikbaar zijn.
In alle gevallen zal de wens van de nabestaanden worden gerespecteerd.
Categorie

Omschrijving

Afkorting

Omschrijving

1

Sponsoren

Secr.

Secretariaat

2

Niet spelende leden

3

Vrijwilligers (wordt nader bepaald per
persoon)

BL

Bestuurslid

4

Spelende leden

5

Ereleden

6

(Voormalige) Bestuursleden

Categorie

Jeugdprotocol

Seniorenprotocol

Actie

1

N.v.t.

Vermelding website.

Secr.

Rouwkaart sturen naar familie.

Secr.

Vermelding website.

Vermelding website.

Secr.

Rouwkaart sturen naar familie.

Rouwkaart sturen naar familie.

Secr.

Vermelding website.

Vermelding website.

Secr.

Rouwkaart sturen naar familie.

Rouwkaart sturen naar familie.

Secr.

Bezoek begrafenis.

Bezoek begrafenis.

BL

Vlag halfstok op 1e wedstrijddag.

Vlag halfstok op 1e wedstrijddag.

Secr.

Vermelding website.

Vermelding website.

Secr.

Rouwkaart sturen naar familie.

Rouwkaart sturen naar familie.

Secr.

Bezoek begrafenis.

Bezoek begrafenis.

BL

Geen activiteiten op het sportpark de hele
week.

Geen activiteiten op het sportpark de hele
week.

BL

Vlag halfstok op 1e wedstrijddag.

Vlag halfstok op 1e wedstrijddag.

Advertentie in de Toren.

Advertentie in de Toren.

BL

Afgelasting wedstrijden het eerstvolgende
weekend.

Afgelasting wedstrijden het eerstvolgende
weekend.

BL

Minuut stilte op eerstvolgende speeldag.

Minuut stilte op eerstvolgende speeldag.

Betreffende elftal speelt de eerste wedstrijd
met rouwband.

Betreffende elftal speelt de eerste wedstrijd
met rouwband.

BL

N.v.t.

Vermelding website.

Secr.

Rouwkaart sturen naar familie.

Secr.

Bezoek begrafenis.

BL

Vlag halfstok op 1e speelweekend.

BL

2

3

4

Secr.

5
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BL

Advertentie in de Toren.

Secr.

Stilleggen wedstrijden het eerstvolgende
weekend.

BL

Minuut stilte op eerstvolgende wedstrijd 1e
elftal.

BL

1e elftal speelt de eerstvolgende wedstrijd met
rouwband.
BL
6

N.v.t.

Vermelding website.

Secr.

Rouwkaart sturen naar familie.

Secr.

Bezoek begrafenis.

BL

Vlag halfstok op 1e speelweekend.

BL

Advertentie in de Toren.
Secr.
Stilleggen wedstrijden het eerstvolgende
weekend.

BL

Minuut stilte op eerstvolgende wedstrijd 1e
elftal.

BL

1e elftal speelt de eerstvolgende wedstrijd met
rouwband.
BL
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Hoofdstuk 14 Functie- en taakomschrijvingen
In de volgende paragrafen zijn de functie- en taakomschrijvingen van de volgende functies en
commissies te vinden:






















14.1 Voorzitter
14.2 Secretaris
14.3 Penningmeester
14.4 Bestuurslid PR & communicatie
14.5 Bestuurslid voetbalzaken
14.6 Technische commissie
14.7 Senioren
14.8 Jeugdcommissie
14.9 Spelerontwikkeling & indeling
14.10 Trainerontwikkeling & ondersteuning
14.11 Sponsorcommissie
14.12 Kantinecommissie
14.13 PR & communicatie commissie
14.14 Activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’
14.15 Zelfwerkzaamhedencommissie
14.16 Businessclub Bergentheim
14.17 Vertrouwenspersoon
14.18 Verzorging
14.19 Consul
14.20 Terreinbeheer
14.21 Wedstrijdsecretariaat

14.1 Voorzitter
Doel: De voorzitter geeft leiding aan de vereniging.
Plaats in de vereniging:

Voorzitter van het bestuur.

Voorzitter bestuurs- en ledenvergaderingen.

Aanspreekpunt voor accommodatie zaken.

Aanspreekpunt voor de zelfwerkzaamhedencommissie.

Aanspreekpunt voor Stichting Sportpark Moscou.

Aanspreekpunt voor de sponsorcommissie.

Aanspreekpunt voor Businessclub Bergentheim.
Taken en verantwoordelijkheden:

Leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Coördineren van de verschillende bestuurstaken.

Naar buiten toe optreden als vertegenwoordiger van de vereniging.

Onderhouden van contacten met de gemeente en andere verenigingen.

In overleg met andere bestuursleden zorgdragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader.

Toezicht houden op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de
statuten.

Externe ontwikkelingen volgen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de
vereniging.

14.2 Secretaris
Doel: De secretaris verzorgt al het secretariaatswerk en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
Plaats in de vereniging:

Maakt deel uit van het bestuur.

2e voorzitter.
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Aanspreekpunt voor de activiteitencommissie ‘Green Pride’.

Taken en verantwoordelijkheden:

Het distribueren van alle inkomende post.

Het verzorgen van alle uitgaande post.

Het verzorgen van de agenda’s en notulen voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.

Het opstellen van de jaarverslagen.

14.3 Penningmeester
Doel: De penningmeester beheert de financiën.
Plaats in de vereniging:

Maakt deel uit van het bestuur.

Aanspreekpunt voor de ledenadministratie.

Beheerder van het programma Sportlink Club ASP.
Taken en verantwoordelijkheden:

Beheren van alle geldmiddelen binnen de vereniging.

Zorgdragen voor de administratie van alle inkomsten en uitgaven.

Verzorgen van de inning van gelden zoals contributies, boetes KNVB en subsidies.

Jaarlijks voorleggen van een ontwerpbegroting aan het bestuur en aan de Algemene
Ledenvergadering.

Afsluiten en beheren van verzekeringen.

Opstellen van arbeidscontracten en de seizoensafspraken voor vrijwilligers.

Verzorgen van de ledenadministratie.

14.4 Bestuurslid PR & communicatie
Doel: Het bestuurslid PR & communicatie coördineert alle zaken rondom PR en communicatie.
Plaats binnen de vereniging:

Maakt deel uit van het bestuur.

Aanspreekpunt voor de PR-commissie.
Taken en verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor de website.

Verantwoordelijk voor de presentatiegids.

Verantwoordelijk voor de nieuwsbrieven.

Verantwoordelijk voor het contact met de media.

14.5 Bestuurslid voetbalzaken
Doel: Het bestuurslid voetbalzaken neemt deel aan het bestuur als aanspreekpunt voor de technische
commissie.
Plaats binnen de vereniging:

Maakt deel uit van bestuur.

Aanspreekpunt voor de technische commissie.
Taken en verantwoordelijkheden:

Aanspreekpunt van de technische commissie voor operationele en beleidsmatige zaken die
gerelateerd zijn aan het voetbalspel binnen de vereniging.

Vanuit de technische commissie wordt het beleid vastgesteld, gezocht naar oplossingen voor
structurele problemen en gezocht naar verbeteringen voor het verder optimaliseren van het
voetbalspel binnen de vereniging. De personen die zitting hebben in de TC vertalen hetgeen
afgesproken naar operationele oplossingen richting de diverse commissies die hieronder
opereren, zoals jeugd, senioren, opleiding & ontwikkeling en wedstrijdsecretariaat.
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14.6 Technische commissie
Doel: Vertegenwoordigen van het gehele technische kader en uitwerken, volgen en uitvoeren van de
visie en het beleid op het gebied van operationele en technische zaken.
Plaats in de vereniging: De technische commissie (TC) valt onder verantwoordelijkheid van het
bestuurslid voetbalzaken. De commissie heeft van het bestuur de bevoegdheid toegekend gekregen
voor het technisch beleid binnen de vereniging.
De technische commissie wordt gevormd door:

Voorzitter

Coördinator senioren recreatie

Coördinator senioren selectie

Spelersontwikkeling & indeling

Trainerontwikkeling & ondersteuning

Scheidsrechterzaken (geen zitting in TC)

Secretaris/notulist
Taken en verantwoordelijkheden technische commissie:

Verantwoordelijk voor technisch en operationeel beleid.

Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en indien nodig bijstellen van ideeën/plannen.

Periodiek overleg met leden van de commissie.

Duidelijke en volledige communicatie richting overige leden technisch kader.

Verslaglegging van vergaderingen middels notulen, besluitenlijst en actielijst.

Advisering en contact met hoofdbestuur over te voeren technische beleid.

Aanspreekpunt voor ‘veldindeling’, ‘consul’, ‘scheidsrechterszaken’.

Aanstelling trainers voor de jeugd, senioren en dames.
Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter (mogelijk bestuurslid voetbalzaken):

Leiden van vergadering.

Aanspreekpunt voor het hoofdbestuur en verantwoordelijk voor terugkoppeling en
communicatie.

Verantwoordelijk voor invulling vacante posities in de technische commissie.

Verantwoordelijk voor uitvoering taken/verantwoordelijkheden van het overlegplatform en de
leden.

Verantwoordelijk voor scheidsrechterszaken, zoals ondersteuning, indeling en communicatie (in
samenspraak met jeugdcommissie).

Aanspreekpunt voor coördinator scheidsrechterszaken, veldindeling, consul.
Taken en verantwoordelijkheden Secretaris:

Verdeling binnengekomen post/mail naar de betreffende commissies.

Tijdig uitnodigen van leden voor vergadering met agenda, notulen laatste vergadering en
actielijst.

Verslaglegging van notulen en actiepunten en verspreiding daarvan richting hoofdbestuur en
commissies.

Verzorgen van (jaar)agenda en toezien dat punten op juiste moment op de agenda van de
technische commissie komen.

Uitwerken en verwerken van plannen, handboeken, instructies, enquêtes, vacatures.

Opstellen en actueel houden van het schema bezetting trainingsvelden en tijden.

Aanspreekpunt voor programma’s waarmee binnen de vereniging gewerkt wordt en geeft
andere leden daarin ondersteuning indien dit gewenst is.
De beleidsvisie, de structuur en de werkwijze die de commissie moet hanteren ten aanzien van het
jeugd- en seniorenvoetbal staan uitvoerig beschreven in het technisch beleidsplan dat is in te zien bij
de technische commissie.
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14.7 Senioren
Doel: Zorgen voor het optimaliseren van de samenwerking, communicatie, structuur en richtlijnen en
het bieden van ondersteuning bij alle overige operationele voetbalzaken die verband houden met het
senioren- en damesvoetbal binnen de vereniging.
Plaats in de vereniging: Het team senioren maakt deel uit van de technische commissie.
Taken en verantwoordelijkheden hoofdverantwoordelijke:

Neemt zitting in de technische commissie bij vergaderingen.

Uitvoeren en bewaken van richtlijnen, plannen en gemaakte afspraken.

Overleg met coördinatoren en (wedstrijd)secretaris(sen) indien nodig.

Verantwoordelijk voor coördineren van de diverse functies binnen de commissie en houdt
toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor uitvoering van de taken binnen de commissie.

Goede communicatie richting leiders, trainers, coördinatoren, commissies en bestuur.

Zorgen voor verslaglegging bij vergaderingen, evaluatiegesprekken en gemaakte afspraken.

Bespreken en oplossen van problemen met leiders, trainers, spelers.

Meedenken in verbeteringen en aandragen daarvan bij de technische commissie.

Ondersteuning bieden in projecten en activiteiten.

Advies geven richting de technische commissie bij aanstelling van selectietrainers.

Geeft invulling aan vacante posities binnen het kader of ziet erop toe dat hiervoor vervangers
worden aangesteld.

Ondersteunt coördinator bij aanstelling begeleiding teams, zoals leiders en assistentscheidsrechters.

Vertegenwoordigt vereniging en/of commissie op gebied van de genoemde taken en
verantwoordelijkheden.
Taken en verantwoordelijkheden coördinator senioren:

Neemt zitting in de technische commissie bij vergaderingen.

Contactpersoon voor begeleiding en trainers van de selectieteams en de daaronder spelende
leden.

Contactpersoon voor beloften (indien van toepassing).

Verwijzen en aanreiken van informatie op gebied van fairplay, sportlink, instructies,
trainingsfaciliteiten, materiaal, kleding, was- en rijschema, vertrouwenspersoon en individuele
spelers begeleiding.

Regelmatige aanwezigheid op wedstrijddagen en actief onderhouden van contact met
begeleiding.

Verzorgen van informatievoorziening richting interne commissies, zoals PR, Green Pride of
kantinecommissie bij kampioenschappen of andere bijzondere gebeurtenissen.

Aanwezigheid op donderdagavond voor en/of na de training van de selectieteams.

Goede communicatie richting leiders, trainers, technische commissie en bestuur.

Uitvoeren en bewaken van richtlijnen, plannen en gemaakte afspraken.

Bespreken en oplossen van problemen met leiders, trainers, spelers.

Meedenken in verbeteringen en aandragen daarvan bij de technische commissie.

Ondersteuning bieden in projecten en activiteiten.

Advies geven richting de technische commissie bij aanstelling van selectietrainers.

Geeft invulling aan vacante posities bij de selectieteams, zoals bijvoorbeeld leider(s) en
assistent-trainers.
Taken en verantwoordelijkheden coördinator algemeen:

Aanspreekpunt voor begeleiding, trainers, spelers en ouders voor vragen, problemen, ideeën
en andere operationele zaken.

Verwijzen en aanreiken van informatie op gebied van fairplay, sportlink, instructies,
trainingsfaciliteiten, materiaal, kleding, was- en rijschema en vertrouwenspersoon.

Handelen naar gemaakte afspraken, plannen en richtlijnen.

Regelmatige aanwezigheid op wedstrijddagen en actief onderhouden van contact met
begeleiding.

Goede communicatie en overleg met andere leden en commissies.

Begeleiding elftalindeling en voor doorschuivende jeugdspelers overleg met verantwoordelijke
van spelerontwikkeling.

Verzorgen van informatievoorziening richting interne commissies, zoals PR, Green Pride of
kantinecommissie bij kampioenschappen of andere bijzondere gebeurtenissen.
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Afgevaardigde vereniging (samen met voorzitter technische commissie/bestuur/commissie) bij
behalen van kampioenschap en overhandiging van bloemen.

Taken en verantwoordelijkheden coördinator recreatie

Contactpersoon voor begeleiding en trainers van het vierde en vijfde elftal, inclusief 35+ en de
daaronder spelende leden.
Taken en verantwoordelijkheden coördinator zaal

Contactpersoon voor begeleiding en trainers van de zaalteams en de daaronder spelende
leden.
Taken en verantwoordelijkheden coördinator dames

Contactpersoon voor begeleiding en trainers van de dameselftallen en de daaronder
spelende leden.
Taken en verantwoordelijkheden wedstrijdsecretaris senioren

Zie handboek wedstrijdsecretaris voor taken/verantwoordelijkheden.

Aanspreekpunt voor planning wedstrijden en toernooien.

Aanspreekpunt voor regels KNVB.
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14.8 Jeugdcommissie
Doel: De jeugdcommissie zorgt voor het optimaliseren van de samenwerking, communicatie, structuur
en richtlijnen van het jeugdvoetbal en biedt ondersteuning bij alle overige operationele voetbalzaken
die verband houden met het jeugdvoetbal binnen de vereniging.
Plaats in de vereniging: De jeugdcommissie valt onder verantwoordelijkheid van de technische
commissie.
Taken en verantwoordelijkheden jeugdcommissie:

Uitvoeren en bewaken van richtlijnen, plannen en gemaakte afspraken.

Periodiek overleg met coördinatoren, voorzitter en (wedstrijd)secretaris.

Duidelijke en volledige communicatie richting leiders, trainers, coördinatoren, commissies en
bestuur.

Verslaglegging van vergaderingen, evaluatiegesprekken en gemaakte afspraken.

Opvolgen en uitvoeren van jaarplan en actielijst.

Bespreken en oplossen van problemen met leiders, trainers, spelers, ouders van spelers, etc.

Meedenken in verbeteringen en aandragen daarvan bij de technische commissie.

Ondersteuning bieden in projecten en activiteiten.

Advies geven richting de technische commissie bij aanstelling van trainers.

Invulling vacante posities in begeleiding van jeugdteams.
Taken en verantwoordelijkheden hoofdverantwoordelijke:

Leiden van vergadering en aanspreekpunt voor bestuur en andere commissies.

Vertegenwoordigt de commissie in de technische commissie.

Verantwoordelijk voor coördineren van de diverse functies binnen de commissie en houdt
toezicht op en neemt verantwoordelijkheid voor uitvoering van de taken binnen de commissie.

Advisering en contactpersoon bij aanstelling van trainers.

Voeren van jaarlijkse evaluatiegesprekken met trainers evt. samen met de betreffende
coördinator.

Erop toezien dat de vacante posities binnen de jeugdcommissie ingevuld worden.

Vertegenwoordigen vereniging en commissie op gebied van de genoemde taken en
verantwoordelijkheden.
Taken en verantwoordelijkheden secretaris:

Tijdig uitnodigen van leden voor vergadering met agenda, notulen laatste vergadering en
actielijst.

Verzorgen van (jaar)agenda en notulen en verslaglegging richting leden van de commissie en
technische commissie.

Documenten opslaan op een voor alle leden van de commissie toegankelijke locatie, zoals
bijvoorbeeld “Dropbox”.

Uitwerken van afspraken in plannen, schema’s, instructies e.d.
Taken en verantwoordelijkheden coördinator:

Aanspreekpunt voor begeleiding, trainers, spelers en ouders.

Verwijzen en aanreiken van informatie op gebied van fairplay, sportlink, instructies,
trainingsfaciliteiten, materiaal, kleding, was- en rijschema en vertrouwenspersoon.

Handelen naar gemaakte richtlijnen, handboeken, plannen en overige gemaakte afspraken.

Regelmatige aanwezigheid op wedstrijddagen en actief onderhouden van contact met
begeleiding.

Jaarlijks evalueren trainers en verslaglegging daarvan in samenspraak met
hoofdverantwoordelijke.

Duidelijke communicatie en overleg met andere leden en commissies.

Team- en spelerindeling in overleg met contactpersoon spelerontwikkeling & indeling en
uitwisselen van relevante informatie.
Taken en verantwoordelijkheden wedstrijdsecretaris junioren:

Zie handboek wedstrijdsecretaris voor taken/verantwoordelijkheden, in te zien bij de technische
commissie.

Aanspreekpunt voor planning wedstrijden en toernooien.

Aanspreekpunt voor regels KNVB.
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14.9 Spelerontwikkeling & indeling
Doel: Het team spelerontwikkeling & indeling beoordeelt de kwaliteit en potentie van jeugdspelers en
teams om deze daarna in overleg met de trainers en coördinatoren in te delen op het voor die
speler/spelersgroep meest passende niveau.
Plaats in de vereniging: Het team spelerontwikkeling & indeling maakt deel uit van de technische
commissie.
Taken en verantwoordelijkheden team spelerontwikkeling & indeling:

Monitoren vaardigheden en potentie spelers gedurende wedstrijden en/of trainingen.

Opstellen conceptindeling in voorjaar met betrekking tot teams voor nieuwe seizoen.

Voorstel indeling voor competitie nieuwe seizoen en deze bespreken met coördinator en
trainer.

Voeren van overleg met coördinator en trainers over indeling indien nodig.

Verslaglegging beoordelingen spelers.

Overleg en samenwerking met leden van het team.

Samenwerking en contact coördinatoren/trainers.

Advies aanstelling trainers nieuwe seizoen richting de technische commissie.

Meedenken in verbeteringen richting team en de technische commissie.
Taken en verantwoordelijkheden hoofdverantwoordelijke:

Neemt zitting in de technische commissie bij vergaderingen.

Uitvoeren en bewaken van richtlijnen, plannen en gemaakte afspraken.

Verantwoordelijk voor coördineren van de diverse functies binnen het team en houdt toezicht
op en neemt verantwoordelijkheid voor uitvoering van de taken binnen de commissie.

Goede communicatie richting leiders, trainers, coördinatoren, commissies en bestuur.

Zorgen voor verslaglegging bij vergaderingen, evaluatiegesprekken en gemaakte afspraken.

Meedenken in verbeteringen en aandragen daarvan bij de technische commissie.

Ondersteuning bieden in projecten en activiteiten.

Advies geven richting de technische commissie bij aanstelling van trainers.

Geeft invulling aan vacante posities binnen het kader of ziet erop toe dat hiervoor vervangers
aangesteld worden.

Neemt besluit bij speler- en teamindeling na overleg met lid spelerontwikkeling en indeling,
coördinator en trainer.

Vertegenwoordigt vereniging en/of commissie op gebied van de genoemde taken en
verantwoordelijkheden.
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14.10 Trainerontwikkeling & ondersteuning
Doel: Het team trainerontwikkeling & ondersteuning zorgt voor een optimale ontwikkeling en
ondersteuning van trainers, zodat zij de nodige middelen, kennis en kunde krijgen voor het uitvoeren
van hun taak als trainer.
Plaats in de vereniging: Het team trainerontwikkeling & ondersteuning maakt deel uit van de
technische commissie.
Taken en verantwoordelijkheden hoofdverantwoordelijke:

Neemt zitting in de technische commissie bij vergaderingen.

Uitvoeren en bewaken van richtlijnen, plannen en gemaakte afspraken.

Verantwoordelijk voor coördineren van de diverse functies binnen het team en houdt toezicht
op en neemt verantwoordelijkheid voor uitvoering van de taken binnen de commissie.

Goede communicatie richting leiders, trainers, coördinatoren, commissies en bestuur.

Zorgen voor verslaglegging bij vergaderingen, evaluatiegesprekken en gemaakte afspraken.

Verantwoordelijk voor de interne opleiding en ondersteuning van de clubtrainers.

Beheer lees- en lesmateriaal ter ondersteuning van de trainers en het toegankelijk maken
daarvan.

Evalueren van trainers en verslaglegging daarvan.

Meedenken in verbeteringen en aandragen daarvan bij de technische commissie.

Ondersteuning bieden in projecten en activiteiten.

Advies geven richting de technische commissie bij aanstelling van trainers.

Geeft invulling aan vacante posities binnen het team of ziet erop toe dat hiervoor vervangers
aangesteld worden.

Vertegenwoordigt vereniging en/of commissie op het gebied van de genoemde taken en
verantwoordelijkheden.
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14.11 Sponsorcommissie
Doel: De sponsorcommissie werft sponsoren die de vereniging een warm hart toedragen. De commissie
legt contacten met nieuwe en onderhoudt contacten met bestaande sponsoren. Sponsoren zijn
belangrijk voor de vereniging en dat wil de vereniging dan ook uitstralen. Daarnaast is de
sponsorcommissie verantwoordelijk voor het kledingbeheer.
Plaats in de vereniging: De sponsorcommissie valt onder de voorzitter en legt verantwoording aan hem
af. 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 tevoren kenbaar te maken.
De commissie is bevoegd:
1. De taakverdeling onderling vast te stellen.
2. Nieuwe commissieleden voor te dragen.
3. Werkgroepen in te stellen.
4. Vrijwilligers in te schakelen.
5. Uitgaven te doen binnen het vastgestelde budget.
Taken en verantwoordelijkheden:
 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 een overzicht van de sponsorinkomsten en de kosten van de
activiteitenkalender wordt ingediend bij de penningmeester.
Met betrekking tot het kledingbeheer gelden de volgende richtlijnen en taken:
Richtlijnen voor wedstrijdkleding:
1. De kleding van alle teams wordt verzorgd door de vereniging.
2. Deze kleding is voorzien van de naam van de sponsor(en)en het logo van de vereniging.
Richtlijnen voor kledingbeheer:
1. Verzorgen van uitgifte van kleding.
2. Verzorgen van inname van kleding.
3. Verzorgen van aanschaf/reparatie van kleding.
4. Verdeling van de kleding over de elftallen.
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14.12 Kantinecommissie
Doel: De kantinecommissie geeft het beleid ten aanzien van de kantine gestalte met een gezonde
dosis ondernemerslust en gastheerschap.
Plaats binnen de vereniging: Deze commissie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid
algemene zaken.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid.
 Verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de kantine.
 Bewerkstelligt een goede communicatie met de vrijwilligers.
 Verantwoordelijk voor de planning van de vrijwilligers.
 Verantwoordelijk voor instructie van het barpersoneel.
 Verantwoordelijk voor het juist toepassen van alle regels, wettelijke verplichtingen en
protocollen betreffende sportkantines.
 Verantwoordelijk voor het bijhouden van checklists.
 Verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven.
 Verantwoordelijk voor het voeren van een juiste administratie en urenregistratie.
 Verantwoordelijk voor openings- en sluitingstijden.
 Toezicht houden op het schoonhouden van bar en clubhuis tijdens en na gebruik.
 Verantwoordelijk voor de muziek.
 In overleg met bestuur bepalen van verkoopprijzen van alle consumpties en dit doorvoeren en
vermelden op de prijslijst.
 Draagt er zorg voor dat de budgetvoorstellen voor ieder boekjaar bij de penningmeester
worden ingediend.
 Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.

14.13 PR & communicatie commissie
Doel: De PR & communicatie commissie geeft uitvoering aan het communicatiebeleid. De commissie is
eindverantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de website en draagt zorg voor de
communicatie naar de leden.
Plaats in de vereniging: De PR & communicatie commissie valt onder verantwoordelijkheid van het
bestuurslid PR & communicatie.
Taken en verantwoordelijkheden:

Beheer van de website en andere sociale media.

Plaatsen van berichten op social media, zoals Facebook en contact met de pers.

Maken van foto’s bij de diverse gelegenheden/activiteiten.

Plaatsen van aangeleverde stukken/teksten op de website.

3 x per jaar een nieuwsbrief maken en verspreiden onder de leden.

Het maken van de presentatiegids.
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14.14 Activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’
Doel: De activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’ draagt zorg voor het organiseren
van activiteiten voor de vereniging en het organiseren van acties die extra inkomsten genereren voor
de vereniging. Daarnaast houdt de commissie zich bezig met het organiseren van sfeeracties tijdens
wedstrijden, bijv. bij derby’s, kampioenschap, nacompetitie en de laatste seizoenswedstrijd.
Plaats in de vereniging: De activiteitencommissie en supportersvereniging ‘Green Pride’ valt onder
verantwoordelijkheid van de secretaris.
Taken en verantwoordelijkheden:
Bedenken, organiseren en coördineren van activiteiten voor de leden.
Verzorgen van de uitnodigingen voor de activiteiten.
Afspraken maken met betrokken commissies over de organisatie.
Verantwoordelijk voor voldoende vrijwilligers.
Zorgt voor een juiste afdracht van de inkomsten.
Aanwezig zijn bij kampioenswedstrijden van jeugdteams.
Kleine attentie regelen voor het team namens de Green Pride.
Eventueel de aanwezige supporters voorzien van fanartikelen.
Protos Weering sfeeracties.
Eventueel vervoer met de bus voor de leden coördineren en organiseren.
Het Green Pride zaalvoetbaltoernooi organiseren.

14.15 Zelfwerkzaamhedencommissie (ZWC)
Doel: De zelfwerkzaamhedencommissie coördineert de grote groep vrijwilligers die allerlei
werkzaamheden verricht in het onderhoud en in de nieuwbouw.
Plaats in de vereniging: De zelfwerkzaamhedencommissie valt onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter.
Taken en verantwoordelijkheden:

Medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid. De commissie maakt hiervoor een
meerjarenplan.

Het organiseren van het structurele onderhoudswerk aan de velden en gebouwen.

Het organiseren van incidenteel onderhoudswerk door middel van zelfwerkzaamheid.

Onderhoud contacten met Gemeente Hardenberg over het onderhoud aan de
accommodatie.

Verantwoordelijk voor het sleutelbeheer.

Aanschaf van materialen voor de activiteiten op het sportpark.

Verantwoordelijk voor een verzorgde indruk en positieve uitstraling van de accommodatie.

Signaleert problemen en draagt oplossingen aan.

14.16 Businessclub v.v. Bergentheim
Doel: De Businessclub v.v. Bergentheim (BCB) heeft als doel het financieel ondersteunen van v.v.
Bergentheim. Naast de ondersteuning van de vereniging zijn de onderlinge contacten tussen de leden
zeer belangrijk en daarvoor organiseert de BCB een aantal activiteiten.
Plaats in de vereniging: De businessclub valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
Taken en verantwoordelijkheden:

Leden werven die de vereniging financieel ondersteunen.

Activiteiten organiseren voor de leden van de Businessclub.

Onderhouden van contacten met leden van de Businessclub.
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14.17 Vertrouwenspersoon
Doel: Er zijn twee vertrouwenspersonen binnen v.v. Bergentheim. De vertrouwenspersoon treedt op voor
spelers, ouders, trainers en leiders als vertrouwenspersoon binnen de vereniging en is de
contactpersoon bij allerlei vragen, opmerkingen of problemen die niet voetbaltechnisch van aard zijn,
zoals pesterijen, medische problemen of (seksuele) intimidatie.
Plaats in de vereniging: De vertrouwenspersonen hebben een eigen plaats en verantwoordelijkheid
binnen en buiten de vereniging.
Taken en verantwoordelijkheden:

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 een 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.

14.18 Verzorging
Doel: V.v. Bergentheim wil graag zoveel mogelijk leden verantwoord en blessurevrij laten sporten.
Binnen de gezondheidszorg wordt preventie van letsels, aandoeningen en blessures steeds belangrijker.
De vereniging heeft daarom een fysiotherapeut in dienst, die zorgt voor het fysieke welzijn van de
spelers.
Plaats in de vereniging: De fysiotherapeut valt onder verantwoordelijkheid van de technische
commissie.
Taken en verantwoordelijkheden:

Draagt er zorg voor dat de spelers in algemene zin lichamelijk fit in orde zijn en blijven.

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.

Geven van voorlichting aan spelers van de selectie in verband met blessurepreventie.

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.

Op donderdagvond vanaf 19.00u is de verzorger aanwezig tijdens de trainingen.
Sportspreekuur
Indien gewenst kan de speler ook langskomen bij De Haere in Bergentheim voor een snelle screening
van de blessure. Afhankelijk van de ernst van de blessure zal een vervolgtraject geadviseerd worden.
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14.19 Consul
Doel: De consul draagt er zorg voor dat de velden gekeurd zijn voor de wedstrijden.
Plaats in de vereniging: De consul valt onder verantwoordelijkheid van de technische commissie.
Taken en verantwoordelijkheden:

Is verantwoordelijk voor het keuren van de velden en bij afkeur van de velden dit door te
geven aan de KNVB, aan de leiders van de betreffende elftallen en de bezoekende
verenigingen.

Het keuren gebeurt 's ochtends voor 7.30 uur.

Omdat de situatie op het kunstgrasveld gedurende de zaterdag snel kan wijzigen (wel of geen
sneeuw) geldt voor de wedstrijden op het kunstgrasveld dat deze voor het middagprogramma
op een later tijdstip nogmaals wordt gekeurd. Deze herkeuring vindt plaats rond 12.00 uur
(afhankelijk van reisafstand tegenstander).

14.20 Terreinbeheer
Doel: De terreinbeheerder draagt er zorg voor dat de velden gereed zijn voor de wedstrijd.
Plaats in de vereniging: Het terreinbeheer valt onder verantwoordelijkheid van de zelfwerkzaamheden
commissie.
Taken en verantwoordelijkheden:

Het belijnen van de speelvelden.

Plaatsen van de doelnetten en de cornervlaggen.

Plaatsen van de sponsorvlaggen.

Het verzorgen van de thee/ranja in de rust.

Het indelen van de kleedkamers.

Gezelligheid en saamhorigheid bieden.

14.21 Wedstrijdsecretariaat
Doel: Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden die betrekking hebben
op de planning van de te spelen wedstrijden in de competitie, beker, vriendschappelijk of op
toernooien. Ook het aanvragen van dispensatie, in- en uitschrijving van teams en verzorgen van
communicatie richting KNVB behoren tot de taken.
Plaats in de vereniging: Het wedstrijdsecretariaat valt onder verantwoordelijkheid van de technische
commissie.
Taken en verantwoordelijkheden:







Is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de planning op de wedstrijddag.
Doorgeven van wijzigingen aan trainers/leiders en andere belanghebbenden.
Vermelden van wedstrijdaankondigingen en wijzigingen op de website en op de kabelkrant.
Bij afgelasting de juiste maatregelen treffen.
Bij te houden wedstrijden in de week de terreinknecht en de kantinebeheerder op de hoogte
brengen.
Toezien op de verplichting van de vereniging inzake strafzaken.
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