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AANLEIDING 

Om een vereniging te kunnen leiden is er een plan nodig. In dit bestuursplan leggen we vast welke 

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden er horen bij de bestuursleden, commissies en 

overige functies binnen onze vereniging. 

 

BESTUUR 

Het bestuur bestaat uit het ‘dagelijks bestuur’ en het ‘algemeen bestuur’ voor deze functies hebben 

we de volgende leden: 
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TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

 

De VOORZITTER is het gezicht van de vereniging en verantwoordelijk voor het complete reilen en 

zeilen. Daaronder vallen ook de af te sluiten contracten met aan de vereniging verbonden 

“medewerkers”, zoals bijv. de hoofdtrainer. Van dit alles brengt de voorzitter verslag uit tijdens de 

jaarlijkse ledenvergadering. Verder stimuleert de voorzitter de andere bestuursleden om het beleid 

goed uit te voeren en waar mogelijk te verbeteren. Iedere maand vindt een bestuursvergadering 

plaats waar de voorzitter leiding aan geeft. Zowel voor externe partijen als voor leden is de voorzitter 

het eerste aanspreekpunt en houdt de voorzitter contact waar nodig. De voorzitter koppelt waar 

nodig door aan het verantwoordelijke bestuurslid.  

 

De totale financiën van de vereniging is de verantwoordelijkheid van de PENNINGMEESTER. 

Hieronder vallen de inning van sponsorgelden en contributie, maar ook alle betalingen die gedaan 

moeten worden. Tevens stelt de penningmeester de budgetten en begroting vast en maakt het 

jaarverslag.  

 

De SECRETARIS draagt zorg voor een juiste en correcte administratie. V.w.b. de ledenadministratie 

wordt de secretaris hierin ondersteunt. Verder zorgt de secretaris voor alle schriftelijke 

communicatie in en buiten de vereniging, waarbij alles wordt geregistreerd. Ook beheert de 

secretaris voor alle agenda’s en notulen van de diverse overleggen. Tevens beheert de secretaris 

Sportlink.  

 

Bij eventuele incidenten zorgt de voorzitter dat straf- en tuchtrecht op een juiste manier wordt 

toegepast. Zowel de secretaris als penningsmeester hebben hierin inspraak. 



 

Bestuursplan v.v. O.F.B. 

 

Bestuursplan v.v. O.F.B._versie G Pagina 3 van 5   Auteurs: Martijn Dorsman 

17-04-2018  Pim van der Est 

 

 

ALGEMEEN BESTUUR 

 

De post COMMERCIËLE ZAKEN wordt door twee bestuursleden ingevuld. Commercieel betekend (1) 

alles op het gebied van sponsoring en B2B en (2) alle PR en communicatie activiteiten, incl. website 

en social media. Om hier invulling aan te geven wordt nauw samengewerkt met verschillende 

commissies. Bij grote events wordt ondersteuning gegeven aan het bestuurslid Horeca & Facilitair. 

 

Het bestuurslid VOETBALTECHNISCHE ZAKEN houdt zich samen met een assistent bezig met de 

prestaties van alle elftallen. Het bestuurslid voetbaltechnische zaken is de “manager” van alle 

trainers en elftalleiders en werkt nauw samen om de elftallen maximaal te laten presteren. In deze 

rol voert het bestuurslid de sollicitatiegesprekken voor nieuwe trainers, beoordeelt het functioneren 

van bestaande trainers en rapporteert de status hiervan binnen het bestuur. Waar nodig initieert het 

bestuurslid opleidingen voor de trainers. Het uitgangspunt is dat de elftallen voetballen conform het 

opgestelde beleid. Het bestuurslid voetbaltechnische zaken beheert het beleid en stelt dit waar 

nodig – in overleg met de trainers – bij. Bij evt. misstanden grijpt het bestuurslid i.o.m. het dagelijks 

bestuur in. 

 

Om een leuk, gezellig en actief verenigingsleven te realiseren zorgt het bestuurslid HORECA & 

FACILITAIR in nauwe samenwerking met verschillende commissies voor vele activiteiten. Hierover 

wordt i.s.m. de bestuursleden commerciële zaken voor, tijdens en na de activiteiten actief 

gecommuniceerd via diverse kanalen. Naast alle activiteiten wordt de kantine up and running 

gehouden. Van al deze activiteiten wordt een jaarverslag gemaakt, incl. financiële resultaten. Verder 

draagt het bestuurslid i.s.m. de onderhoudscommissie zorg dat alle faciliteiten in een goede staat 

blijven. Om dit te realiseren bewaakt het bestuurslid i.s.m. de penningmeester het 

onderhoudsbudget.  

 

Het ALGEMENE BESTUURSLID ondersteunt de overige bestuursleden waar nodig.  
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COMMISSIES EN OVERIGE FUNCTIES 

 

De JEUGDCOMMISSIE draagt zorg voor het algehele jeugdvoetbalbeleidsplan, wat onlosmakelijk 

verbonden is met het bestuursplan. Het Plan wordt jaarlijks in samenwerking met het bestuurslid 

voetbal technische zaken getoetst. In samenwerking met alle jeugdtrainers en -leiders wordt dit 

beleidsplan in de praktijk gebracht. De jeugdcommissie stelt ieder jaar een advies op voor het 

bestuurslid voetbal technische zaken met de indeling van de jeugdteams. Het organiseert in 

samenwerking met het bestuurslid horeca & facilitair gezellige activiteiten om de jeugd bij de club te 

betrekken. De jeugdcommissie draagt zorg dat het door het hoofdbestuur aangenomen “Normen en 

Waarden beleid” wordt na geleefd. 

 

Alle voetbaltoernooien voor onze jeugdteams binnen de vereniging worden georganiseerd 

door de TOERNOOICOMMISSIE. 

 

De KANTINECOMMISIE draagt zorg voor de in- en verkoop van barbenodigdheden, het 

inplannen van barvrijwilligers en het bij houden van een financieel rapport. Het financieel 

rapport wordt wekelijks gedeeld met het bestuur. 

 

Het onderhouden van het sportcomplex en de velden wordt uitgevoerd door de 

ONDERHOUDSCOMMISSIE. Hiervoor stelt de onderhoudscommissie jaarlijks in 

samenwerking met het bestuurslid horeca & facilitair een planning en begroting op. Indien 

er dringend onderhoud moet worden uitgevoerd welke de onderhoudscommissie niet zelf 

kan uitvoeren. Brengt deze een rapportage uit aan het bestuurslid horeca & facilitair. 
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De ACTIVITEITENCOMMISSIE draagt in samenwerking met het bestuurslid horeca & facilitair 

zorg voor het organiseren van diverse activiteiten binnen de vereniging.  

 

Het werven, beheren en het onderhouden van contact met alle sponsoren (incl. de Club van 

50), mogelijke nieuwe sponsoren en business club leden wordt gedaan door de 

SPONSORCOMMISSIE. Hierin wordt nauw samengewerkt met de bestuursleden 

commerciële zaken. Daarnaast promoot de sponsorcommissie de vereniging binnen de 

gemeenschap van Ooltgensplaat. Dit alles wordt uitgevoerd conform het sponsorbeleid. 

 

De WEDSTRIJDCOÖRDINATOR plant en organiseert alle (oefen)wedstrijden van de senioren 

elftallen, incl. het aanstellen van de scheidsrechters. Daarbij hoort overleg met de consul of 

er gespeeld kan worden. Wanneer dit het geval is ontvangt de wedstrijdcoördinator de 

trainer en elftalleiders van de bezoekende teams en de scheidsrechters. Indien dit niet het 

geval is organiseert de wedstrijdcoördinator (in overleg met de jeugdsecretaris waar nodig) 

een alternatief programma en informeert het bestuurslid voetbaltechnische zaken. In 

overleg met het bestuurslid voetbaltechnische zaken deelt de wedstrijdcoördinator de 

elftallen in de juiste klasse in. Verder beheert de wedstrijdcoördinator alle 

voetbalmaterialen voor de spelende teams. 

 

 

 

 

 

 

 


