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INLEIDING
Medio 2019 vervalt versie 2.0 van het verenigingsplan van de Vroomshoopse Boys. Binnen
het hoofdbestuur is het verenigingsplan geëvalueerd en met input van de onderliggende
commissies is het complete verenigingsplan herzien.
De nieuwe versie van het verenigingsplan gaat in op de organisatie en beschrijft in hoofdlijnen
het proces en de taken/verantwoordelijkheden van het hoofdbestuur. De details vanuit de
verschillende commissies zijn nader omschreven in diverse onderliggende plannen. Op deze
manier is geprobeerd de leesbaarheid van het verenigingsplan te vergroten.
Resultaat is het Verenigingsplan Vroomshoopse Boys versie 3.0.
Het hoofdbestuur
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1.

Algemeen

1.1Beleid
De vereniging is in beginsel gericht op het bieden van mogelijkheden aan geïnteresseerden
om de voetbalsport als amateur te beoefenen in team- en verenigingsverband binnen de
structuur van de KNVB. De regels en convenanten van de KNVB vormen de basis voor het
handelen van de vereniging. Dit is als volgt verwoord in de missie van de Vroomshoopse
Boys.
De Vroomshoopse Boys wil een vereniging zijn die een sportieve en veilige omgeving aan de leden
biedt. Een vereniging waar de voetbalsport op verantwoorde wijze prestatief én recreatief kan
worden beoefend. Dit alles in een actieve vereniging met een duidelijke structuur, waarin taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en waarin de maatschappelijke
betrokkenheid zichtbaar is.
Identiteit
PlezierStaat voorop. Plezier in sport en in samenwerken (intern/extern). Belangrijk is dan
om stil te staan bij wat onze (potentiële) leden als plezierig ervaren. Daarnaast slaat het op
recreatief voetballen.
Progressie & PrestatieBij het prestatief bedrijven van sport geloven we in ontwikkeling en
progressie als belangrijke voorwaarden om goed te kunnen presteren. Ontwikkeling kan op
allerlei gebieden: fysiek, mentaal, sociaal. Voetbal is meer dan alleen een fysiek spel.
ProactiefNiet afwachten, maar signaleren en actie ondernemen, vooruitdenken en
handelen, inspelen op de toekomstige situatie, verantwoordelijkheid nemen (vanuit
organisatie, taak/rol en als mens). Ook verantwoord ondernemen en inspelen op
maatschappelijke betrokkenheid.
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ProfessioneelWe willen altijd zo doelgericht en bewust mogelijk handelen.. Dit vereist dat
we vanuit een missie en visie, een goede en duidelijke organisatie werken. Dit vereist
competente mensen op bepaalde functies met een duidelijke taakomschrijving en
verantwoordelijkheden. Communicatielijnen zijn hiervoor erg belangrijk (communicatie is de
olie van de machine). Aandacht voor communicatie op inhoud, proces en betrekking is erg
belangrijk.

PartnerschapFamiliegevoel, aandacht en betrokkenheid voor interne en externe klant zijn
voorwaarden om te doen slagen. Voelsprieten en interesse tonen in wat hen beweegt en
motiveert etc. is van belang. Zij geven ons bestaansrecht. Partnerschap ook buiten de
grenzen van de Vroomshoopse Boys. Samenwerken met sportpartners, zorginstellingen,
gemeente, eventueel overige ondernemers, sponsoren en niet te vergeten onze vrijwilligers.
Echter, vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid en betekent ook dat men elkaar mag aanspreken
op gedrag.
Vanuit deze missie en identiteit worden doelen gesteld en spreken we af hoe we
die gaan bereiken. Dat is onze visie.
De vereniging bevordert de voetbaltechnische en persoonlijke ontwikkeling van het individu,
want dat is van groot belang. Dit belang zal vooral bij de jeugd maar ook bij de selectieteams
even hoog zijn als het belang van de vereniging of een team. In conflictsituaties gaat het
belang van de vereniging voor
De vereniging moet door gebruik en exploitatie van het sportcomplex en de kantine, geen
oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke middenstand veroorzaken. De financiële steun
die de vereniging ontvangt van de (plaatselijke) sponsoren, wordt waar mogelijk onder de
aandacht van leden, bezoekers en anderen gebracht ter stimulering van aankopen bij deze
sponsoren.

1.2 Doelstelling en uitgangspunten
Hoofddoelstelling van de Vroomshoopse Boys is om:
Die voorwaarden te scheppen, waardoor de gehele voetbalvereniging Vroomshoopse Boys
kan floreren.
Van de 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 de aansturing van de vereniging moeten geschikt zijn om de
doelstelling te realiseren. Daarbij moet het bestuur, binnen bepaalde
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randvoorwaarden, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel
mogelijk delegeren aan de diverse commissies.
De financiële huishouding is gericht op continuïteit. Prijsstellingen binnen de
vereniging worden afgestemd op prijsstellingen binnen de lokale gemeenschap en inde
gemeente Twenterand. Een meerjarenplanning over tenminste drie jaar moet inzicht
geven in te verwachten grote uitgaven.
De eerste selectie van de vereniging heeft vanwege haar belang een bevoorrechte
positie binnen de vereniging. Hierdoor kan de selectie aanspraak maken op extra
faciliteiten (binnen redelijke grenzen).
Er moet een open sfeer zijn, waarbij er ook ruimte moet zijn voor kritiek en
andereideeën, maar ook altijd respect voor ieder persoon.
De accommodatie en vooral de kantine moet sfeervol zijn en een dusdanige
uitstraling te hebben dat de leden zich er thuis te voelen en anderen graag bij of naar
de club willen komen.
De teams met hun begeleiding moeten een dusdanige uitstraling hebben dat zij een
positief beeld van de vereniging geven. Het gedragsconvenant van de KNVB is daarbij
een leidraad.
In beginsel moet voor tenminste alle selectieteams een gediplomeerde trainer in
dienst zijn.
De vereniging kan, naast voetballende leden en betaalde trainers, alleen bestaan door
de inzet van vele vrijwilligers.
Bestuursleden, commissieleden, leiders, spelers, overige leden en vrijwilligers moeten
aan dit beleidsplan gestalte geven.
Zowel voor de senioren als voor de jeugd is een afzonderlijk plan opgesteld, waarin
de afgeleide doelstellingen voor die afdelingen zijn verwoord.

1.3 Organisatiestructuur
Een goede organisatie van de vereniging is van essentieel belang. De organisatiestructuur van
de Vroomshoopse Boys is gebaseerd op het werken met commissies met een (in)directe lijn
met het algemeen bestuur (het hoofdbestuur). Binnen de vereniging zijn er vaste
(structurele) én incidentele (ad hoc) commissies en werkgroepen. In dit hoofdstuk wordt stil
gestaan bij de organisatiestructuur van de Vroomshoopse Boys.
Onderstaand organigram laat de structuur zien van de Vroomshoopse Boys. De
verschillende besturen en commissies worden hierna beschreven.
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lijntje naar stichtingsbestuur moet een stippellijn worden.

1.4

Algemeen bestuur

Algemene ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuurlijke orgaan van de vereniging.
De ALV wordt gevormd door de leden. De vereniging hecht veel waarde aan een optimale
democratische controle. Statutair is het bestuur verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een ALV bijeen te roepen, om daarin verslag te doen van de gang
van zaken binnen de vereniging, het gevoerde beleid en de staat van baten en lasten in het
afgelopen verenigingsjaar (dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni).
Stichtingsbestuur
De ALV heeft besloten tot het oprichten van Stichting Sportfonds Vroomshoopse Boys
(KVK 05026811), voornamelijk vanwege boekhoudkundige redenen. De huidige doelstelling
is het ondersteunen van voetbalvereniging de Vroomshoopse Boys in de breedste zin van het
woord, voornamelijk door het exploiteren van de kantine. De stichting kent statuten die in
een notariële akte zijn opgemaakt. In het bestuur van de stichting is het hoofdbestuur in
meerderheid vertegenwoordigd.Dat is ook statutair zo bepaald. De stichting hoeft in
principe alleen (financiële) verantwoording af te leggen binnen het bestuur van de stichting,
dus niet aan de ALV. Medio 2006 is in het bestuur van de stichting afgesproken om toch
verslag te doen aan de ALV van inkomsten en uitgaven (en resultatenrekening/begroting), en
van de staat van baten en lasten.
Het hoofdbestuur
De samenstelling van het bestuur is bepaald in de statuten. De bestuursleden worden door
de ALV gekozen. Ook het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de ALV. Statutair
worden de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie gekozen. De ALV kiest het
dagelijks bestuur in functie. Het bestuur verdeelt de overige functies en doet hiervan
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mededeling aan de ALV. De hoofdbestuursleden kiezen de vicevoorzitter, die bij afwezigheid
van de voorzitter diens taken kan overnemen. Tevens is de vicevoorzitter lid van het
dagelijks bestuur.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Jaarlijks kunnen één of
meerdere bestuursleden aftreden in de ALV volgens een door het bestuur op te maken
rooster binnen de daartoe gestelde kaders. In beginsel is ieder aftredend bestuurslid direct
herkiesbaar. Ieder bestuurslid moet de aan hem opgedragen taak behoorlijk vervullen.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door:
1. Voorzitter
2. Secretaris
3. Penningmeester
4. Bestuurslid Technische Zaken
5. Bestuurslid Jeugdzaken
6. Bestuurslid Commercie
7. Bestuurslid PR
8. Bestuurslid Algemene Zaken
9. Bestuurslid Vrijwilligerszaken
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris enpenningmeester.
Functie
Voorzitter

Vicevoorzitter.

Secretaris

Penningmeester

Omschrijving
Algemene leiding vereniging, voorzitter hoofdbestuur en stichtingsbestuur
en de Algemene Ledenvergadering. Accommodatie-zaken, diverse externe
en interne contacten onderhouden, lid dagelijks bestuur.
Assisteert en vervangt indien nodig de voorzitter. Bestuurslid
Vrijwilligerzaken, lid dagelijks bestuur.
Secretariaat: uitnodigen en verslaglegging bestuursvergaderingen en
Algemene LedenVergaderingen. AVG-wetgeving bescherming
persoonsgegevens. Archief beheren. Ook secretaris stichtingsbestuur, Lid
dagelijks bestuur.
Financiële administratie: contributie-inning begroting, boekhouding,
verplichtingen- en budgetbewaking en kasbeheer. Financiële commissie,
ledenadministratie, kaartverkoop, (alle) arbeidscontracten. Algemeen lid
stichtingsbestuur, lid dagelijks bestuur
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Portefeuilleverdeling
In het bestuur zijn de portefeuilles verdeeld onder de bestuursleden. Een portefeuille is een
bepaald verantwoordelijkheidsgebied als logische clustering van beleid en taken. Als
portefeuillehouder is het betreffende bestuurslid daarvoor verantwoordelijk.In dit
verenigingsplan staan de verschillende bestuursfuncties uitgewerkt in de desbetreffende
hoofdstukken. Hier worden de taken en verantwoordelijkheden van de commissie
omschreven, evenals de processen die worden gevolgd.Voorwaarde daarbij is dat er een
actueel draaiboek gemaakt en onderhouden wordt en dat de periodieke notulen vastgelegd
worden in een beveiligd online netwerk waardoor er bij eventuele wisselingen goed
overgedragen kan worden. Uitgebreide functieomschrijvingen zijn opgenomen in het
vrijwilligersplan.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•

De beleidsbepaling, ontwikkeling en vaststelling van beleid voor de algemene
commissie- overstijgende zaken
De beleidsvaststelling van in commissies ontwikkeld commissiebeleid;
Het scheppen van de voorwaarden om het werken van de commissie mogelijk te
maken en/of te verbeteren
Een goede communicatieve afstemming, zowel binnen als tussen alle geledingen
Het verrichten van algemeen begeleidende en controlerende taken
Het verrichten van representatieve taken
Een beperkte ondersteuning van uitvoerende taken.

Alle bestuursleden zijn betrokken bij de vaststelling van de beleidskaders en nemen deel aan
de ledenvergaderingen. Alle bestuursleden hebben ook de taak en de verantwoordelijkheid
om met alle geledingen/leden binnen de vereniging contact te houden (brede aandacht en
gezamenlijke verantwoordelijkheid) en met hen die nauw bij de vereniging betrokken zijn,
zoals ouders (jeugd)spelers, sponsors en supporters.
Daarnaast moeten ze oog hebben voor mogelijke knelpunten. In de bestuursvergaderingen
moeten zij de signaleren. Vervolgens is het aan het bestuurslid van de betrokken commissie
om die zaken op te pakken. Mogelijk kan dit dan leiden tot aanpassing van het
commissiebeleid en/of bestuursbeleid. Elk bestuurslid vertegenwoordigt de vereniging, daar
waar dit gepast is.
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Het dagelijks bestuur komt één keer per week bijeen. In weken waarin de
hoofdbestuursvergadering plaatsvindt vergadert het dagelijks bestuur echter niet. Het
dagelijks bestuur neemt in plaats van het algemeen bestuur beslissingen over zaken die geen
of weinig uitstel verdragen. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt voor alle
hoofdbestuursleden.

1.5

Schema overlegstructuur

In onderstaand schema staat de overlegstructuur voor verschillende besprekingen vermeld,
waarvoor het bestuur direct verantwoordelijk is.
Aard bespreking
Algemene ledenvergadering

Initiatief
nemer
Secretaris

Bestuursvergadering

Secretaris

Vergadering
dagelijksbestuur

Secretaris

Deelnemers

Frequentie planning

LedenVroomshoopse 1x per jaar
Boys
Bestuursleden
Maandelijks
Voorzitter,
vicevoorzitter,
penningmeester,
secretaris

Wekelijks (behalve de
week waarin de
hoofdbestuursvergadering
plaatsvindt)

9

2.

Financieel

Functie
Penningmeester

2.1

Omschrijving
Financiële administratie: contributie-inning begroting, boekhouding, verplichtingenen budgetbewaking en kasbeheer. Financiële commissie, ledenadministratie,
kaartverkoop, (alle) arbeidscontracten. Algemeen lid stichtingsbestuur, lid dagelijks
bestuur

Financieel beleid

De vereniging is er tot op heden door veel vrijwilligerswerk en door beheersing van kosten
in geslaagd de contributie relatief laag te houden en zelfs een financiële reserve op te
bouwen. Deze financiële reserve is in de afgelopen jaren de belangrijkste reden geweest dat
contributies en dergelijke op een aanvaardbaard niveau konden worden gehouden.
Uit een inventarisatie van de hoogte van contributies en sponsorgelden bij andere
verenigingen in de gemeente Twenterand is gebleken dat de Vroomshoopse Boys voor leden
en sponsoren een relatief goedkope vereniging is. Een VOG verklaring is vereist voor alle
leden van de financiële commissie.
Financiële commissie
De financiële commissie houdt zich bezig met alle financiële aangelegenheden in onze
vereniging. Zij bestaat uit de voorzitter van het hoofdbestuur, de penningmeester van het
hoofdbestuur, de penningmeester van het stichtingsbestuur, de voorzitter van de
sponsorcommissie, de penningmeester van de sponsorcommissie en de penningmeester van
de supportersvereniging. De commissie komt twee keer per jaar bijeen (of vaker indien
gewenst) om snel en adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Alle
penningmeesters rapporteren over de financiële situatie en ondergaan jaarlijks een
kascontrole onder leiding en toezicht van een door de leden aangestelde kascommissie.
Naast deze controle vindt er nog een extra controle plaats; de separate commissies voeren
bij elkaar ook een kascontrole uit.

2.2Financiën
Voor de realisatie van de verschillende doelstellingen op (middel)lange termijn zijn
voldoende financiële middelen nodig. Uitgaande van de doelstellingen en de plannen van de
vereniging wordt jaarlijks in de maand september een jaarrekening over het voorbije jaar
opgesteld van de uitgaven en de ontvangsten. Hiervan afgeleid wordt de begroting met de
uitgaven en ontvangsten voor het komende seizoen opgesteld. Ook hiervan afgeleid wordt
de meerjarenbegroting met de uitgaven en ontvangsten zo nodig bijgesteld. Ten behoeve
van een goede beheersing van de inkomende en uitgaande geldstromen worden in juni/juli
van enig jaar door het bestuur in overleg met de betreffende commissies (o.a.
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jeugdcommissie, technische commissie en activiteitencommissie) de budgetten vastgesteld.
Externe trainerskosten en interne vergoedingen moeten binnen bepaaldebandbreedte zijn
vastgelegd.
Van belang zijn de te verwachten baten van de vereniging. Uitermate belangrijk daarbij zijn:
•
•

De inkomsten uit reclame en sponsoring
De netto-opbrengst van de kantine

•
•

De bijdrage van de supportersvereniging
De opbrengsten uit verlotingen en andere
inkomstenbronnen

Vanzelfsprekend staat kostenbeheersing hoog in het vaandel in het hoofdbestuur.

2.3 Contributie
De contributie wordt in principe elke twee jaar geïndexeerd. De ledenvergadering heeft
hiervoor in het verleden toestemming verleend. De indexering wordt ter goedkeuring aan
de ledenvergadering voorgelegd. Een belangrijke vraag die hierbij kan worden gesteld is of
deze verhoging voldoende is om de vereniging financieel gezond te houden. Door
kostenstijging enerzijds en daling van de inkomsten anderzijds kan een financieel tekort
ontstaan. Een extra verhoging van de contributie buiten de indexering om heeft de
goedkeuring van de ledenvergadering nodig.

2.4

Reclame en sponsoring

Inkomsten uit reclame en sponsoring nemen de komende jaren een steeds belangrijkere
plaats in. De vereniging kan niet meer buiten sponsoring. De sponsorgelden vloeien in de
verenigingskas en worden gebruikt voor reguliere uitgaven. De sponsor inkomsten worden
nader omschreven in hoofdstuk 3 waar het over de commercie gaat.

2.5 Kaartverkoop
Bij officiële wedstrijden van het eerste elftal moeten bezoekers entreegeld betalen, als zij
geen lid zijn van de Vroomshoopse Boys. In de vereniging is een aantal vrijwilligers actief die
deze entreegelden innen. Dat gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

2.6 Kantineopbrengsten
De kantine is ondergebracht bijStichting Sportfonds Vroomshoopse Boys. Deze stichting
beheert en onderhoudt het clubgebouw. De stichting doneert jaarlijks een deel van het
nettoresultaat van de kantine aan de vereniging. Het restant blijft gereserveerd voor onder
meer (groot)onderhoud aan het clubgebouw. De netto-opbrengst van de kantine wordt
door een aantal factoren bepaald. De prestaties van de verschillende teams kunnen extra
bezoekers betekenen, waardoor de omzet hoger komt te liggen. De verkoopprijzen moeten
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voldoende winstmarge kennen en daarnaast moeten de kosten laag gehouden worden.
Hiervoor is zorgvuldigheid geboden. Ook de periodieke controle op de omzet en winst is
van essentieel belang.

2.7 Supportersvereniging
De vereniging heeft een actieve supportersvereniging die regelmatig activiteiten
organiseertter ondersteuning van de voetbalvereniging. De supportersvereniging draagt
structureel bij aan de vereniging. De supportersvereniging heeft ook diverse zaken in
eigendom, zoals de geluidinstallatie, het scorebord en de tribune.

2.8 Onderhoudsfonds sportcomplex
De gemeente Twenterand geeft een vergoeding voor het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden van de velden en de kleedkamers. De werkzaamheden worden
uitgevoerd door voetbalvereniging Sportlust en doorde veldploeg van deVroomshoopse
Boys. Uit dit onderhoudsfonds worden ook weer materialen ten behoeve van onderhoud
van velden en kleedkamers betaald. Dit alles staat uitvoerig beschreven in paragraaf 9.1.

2.9 Uitgaven
Goedkeuring van de begroting door de ledenvergadering geeft het bestuur de vrijheid
uitgaven te doen binnen de begroting. Als uitgaven (incidenteel) niet binnen de begroting
vallen, dan moeten die van tevoren door het bestuur worden goedgekeurd.
De belangrijkste uitgavenposten binnen de vereniging zijn:
•

Personeelskosten, zoals kosten van het inhuren trainers
en andere betaalde functies

•
•
•

Contributiekosten van de KNVB
Huur terreinen en gebouwen (sporthal)
Energiekosten

•
•

Administratiekosten
Overige kosten, zoals materiaal en verzorging, verzekeringen, representatiekosten,
nieuwjaarsreceptie en vrijwilligersavond
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3.

Commercie

Functie
Bestuurslid
commercie

Omschrijving
Supportersvereniging, sponsorcommissie, acties (financieel) initiëren en
eruitvoering aan geven. Voorzitter commerciële denktank.

3.1 Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie ondersteunt het hoofdbestuur van de moedervereniging overhet te
voeren commerciële beleid (het sponsorbeleid). Namens het hoofdbestuur maakt het
bestuurslid commercie deel uit van de sponsorcommissie, die daarnaast de volgende
bezetting kent:
-

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid inzake kledingbeleid
Leden inzake sponsorcontacten (tenminstetwee)

De ondersteuning omvat onder meer:
-

Het werven van sponsoren voor de diverse mogelijke vormen van sponsoruitingen
Het opstellen en beheren van de sponsorcontracten
Het beheren en onderhouden van de sponsoruitingen
Het innen van de sponsorbedragen voor de diverse sponsoruitingen
Het onderhouden van contacten met de sponsoren
Het uitvoeren van het kledingbeleid (aanschaf, beheer en onderhoud)
Het financieren van de benodigde (verzorgings)materialen
Het financieren van het clubblad en de presentatiegids
Het financieren van de busreizen van het eerste elftal
Het financieel ondersteunen van de moedervereniging
Het onderhouden van contacten met omnivereniging Sportlust over de
reclameborden direct langs het hoofdveld en aan de ballenvangers van het hoofdveld

Als vormen van sponsoruitingen worden op dit moment onderkend:
-

Advertenties in clubblad, presentatiegids, website, tv-krant en programmablad
thuiswedstrijden eerste elftal
Reclameborden voor hoofdveld, hoofdtribune, statribune, scorebord, reclamezuilen,
de omroepcabine, het kunstgrasveld (veld 5), de mini-arena en het terras
Kledingsponsor
De wedstrijdbal
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Combinaties van deze sponsoruitingen vormen de basis voor een aantal mogelijke
sponsorpakketten, te weten:
-

Pakket Hoofd-Sponsor
Pakket Select-Sponsor
Pakket Sub-Sponsor-Plus
Pakket Sub-Sponsor
Pakket VOC-Sponsor

De sponsoropbrengst van het Pakket VOC-Sponsor is volledig bestemd voor de
jeugdafdeling, die werkt volgens het plan ‘Gezonde ambitie’ een plan bestemd voor alle
jeugd, prestatief en recreatief.
Op het VOC-sponsortableau, geplaatst bij de hoofdtoegang van sportpark ‘De Bosrand’,
worden sponsoren getoond van sponsorpakketten; beheer en onderhoud van het VOCsponsortableau is de verantwoordelijkheid van de Sponsorcommissie.
De website en de tv-krant (of het digibord) van de moedervereniging worden gebruikt om
sponsoren zichtbaar te maken binnen onze vereniging.
Alle vormen van sponsoruitingen zijn opgenomen in de sponsorgids. Deze gids wordt
gebruikt bij het werven van de sponsoren, om zo de diverse mogelijke vormen van
sponsoruitingen te kunnen visualiseren.
Voor het onderhouden van de contacten met de sponsoren wordt onder meer jaarlijks een
sponsoravond georganiseerd en ontvangen kleding-sponsoren een ingelijste teamfoto van het
gesponsorde team.

3.2 Commerciële denktank
Sinds medio 2018 is er in de vereniging een commerciële denktank actief. Deze denktank
bedenkt en initieert acties met als doel om deVroomshoopse Boys financieel te
ondersteunen in de breedste zin van het woord. Te denken valt hierbij aan (spel)materialen
voortrainingen maar ook acties om nieuw- dan wel verbouw van de kantine mogelijk te
maken. De commerciële denktank komt minimaal drie keer per jaar bijeen.

3.3 Supportersvereniging
De vereniging heeft een actieve supportersvereniging. De activiteiten daarvan staan al
beschreven in paragraaf 2.7. Het is een zelfstandig opererende vereniging. Het bestuurslid
commercie stemtals dat nodig is, zaken met de supportersvereniging af.
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4.

Technische zaken

Functie
Omschrijving
Bestuurslid
technische commissie, seniorencommissie, groepshoofden,
Technische Zaken arbeidscontracten ( alleen voor kader dat onder technische commissie
valt)

De Technische Commissie (TC) is als het gaat om voetbal technische zaken het hart van de
vereniging. Zij geeft onder andere adviezen over het aanstellen van trainers, coördinatoren
en technische stafleden en houdt functioneringsgesprekken met betaaldekrachten, zoals
trainers. De TC is verantwoordelijk voor onder andere de indeling van de diverse selecties
en is eindverantwoordelijk voor de planning van oefenwedstrijden en wedstrijdschema's,
gericht op de prestatieteams.
De TC bestaat bij voorkeur uit mensen met een voetbal technische achtergrond. Het
dagelijks bestuur van de TC vergadert regelmatigwaardoor er korte communicatielijnen
ontstaan en er adequaat kan worden gewerkt.
Technische Commissie
De TC bestaat uit onderstaande functies
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Verantwoordelijkheden
De TC is verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en evalueren (eventueel bijstellen)
van het technisch (voetbal)beleid. Denk bijvoorbeeld aan voldoende geschoolde trainers en
het indelen van de prestatie-elftallen. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor het werven
en selecteren van betaald kader (de trainers). Ditkomt onder meer naar voren bij het
periodiek voeren van voortgangsgesprekken en het adviseren van het Hoofdbestuur. De TC
vergadert kort cyclisch (maandelijks). Hierdoor ontstaan er korte communicatielijnen
waardoor er adequaat kan worden gereageerd en geanticipeerd op lopende voetbal
technische zaken door het verantwoordelijke lid.
Takenpakket TC
1

Zorgt voor optimale werkomstandigheden rondom de prestatie elftallen;

2

Maakt in samenwerking met betreffende trainers de indeling van de
diverse selecties;

3

Is eindverantwoordelijke voor indeling trainingsvelden, trainingstijden en
kleedkamers;

4

Is aanspreekpunt voor de technische staf van de prestatie elftallen;

5

Bewaakt en evalueert de na te streven doelen van de prestatie elftallen;

6

Geeft een bindend advies aan het bestuur over benoeming en ontslag van het
betaald kader

7

Bewaakt uitstraling van de prestatieteams;

8

Bewaakt en houdt toezicht op het uitvoeren van het Seniorenplan en het
Technisch Jeugdplan (de Gezonde Ambitie)

4.1 Seniorenplan
Voor het kunnen bewaken van een gerichte aanpak conform het Seniorenplan is het
belangrijk om een aantal functies te benoemen en aan te geven wat de taken zijn die bij die
functie horen. Vanwege mutaties bij de trainers is het lastig om de uniformiteit en
continuïteit van de technische structuur, de groene draad, te bewaken. Hiertoe is centrale
coördinatie vanuit de Technische Commissie (TC) van groot belang.

4.2 Gezonde Ambitie (technisch)
De jeugdafdeling heeft in het stuk Gezonde Ambitie haar eigen jeugd opleidingsplan. Het
Jeugdbeleidsplan 2019-2024 bestaat uit een organisatorisch deel en een voetbaltechnisch
deel. Het organisatorische deel van de Gezonde Ambitie is terug te vinden in hoofdstuk 5
(Jeugd).

Het voetbaltechnisch deel
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De kerntaak van het voetbaltechnisch deel is het vastleggen van voorwaarden om de jeugd
van de Vroomshoopse Boys optimaal te kunnen laten voetballen. In alle geledingen binnen de
jeugdafdeling moet daartoe een goed voetbalklimaat heersen. Met dit onderdeel van het
jeugdplan wordt het kader vastgelegd waarbinnen de voetbaltechnische zaken moeten
plaatsvinden.
Hoofddoel en verantwoording
Het hoofddoel van dit Jeugdbeleidsplan is om doorstroming te krijgen van voldoende
getalenteerde spelers naar de senioren in de nabije en in de verdere toekomst. Dat moet
onder meer bereikt worden door een goede organisatie en een goed onderbouwde
jeugdopleiding.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan ligt bij de Technische Commissie en
de Jeugdcommissie. Trainers, leiders en coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het
praktisch gestalte gevenvan het geheel.
Bij een technische structuur hoort ook het vastleggen van overlegsituaties. Dit is vooral
belangrijk omdat anders de kans bestaat dat in de waan van de dag overlegsituaties worden
uitgesteld of helemaal niet doorgaan.

Aard
bespreking
Vergadering Technische
Commissie
Contractbesprekingen en
voortgangsgesprekken
betaald kader

Initiatief
nemer
Secretaris TC

Indeling selecties, elftallen

Bestuurslid
TC

Bestuurslid
TC

Deelnemers

Frequentie planning

Leden Technische Maandelijks
Commissie
Verantwoordelijke Medio november /
leden Technische december
Commissie
Dagelijks Bestuur Twee keer, in
TC en trainers
december en in april
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5.

Jeugd

Functie
Voorzitter
Jeugdcommissie

Omschrijving
Algemene leiding Jeugdcommissie, VOG proces uitvoeren. Sleutelplan
uitvoeren voor jeugdtrainersen -leiders. Aanstellen kader voor recreatieve
jeugdteams.

Jeugdcommissie
Binnen de Jeugdcommissie houdt men zich bezig met alle zaken rondom de jeugd. De
Jeugdcommissie zorgt voor invulling van leiders en trainers en assistent scheidsrechters van
de recreatieve teams. Ook zorgt de Jeugdcommissie ervoor dat alle begeleiders rondom alle
jeugdteams beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).

5.2 Gezonde Ambitie (organisatorisch)
De Vroomshoopse Boys beschikt over een bloeiende en groeiende jeugdafdeling, die een
prominente plaats inneemt binnen de vereniging. De jeugdafdeling heeft in het stuk Gezonde
Ambitie” haar eigen jeugd opleidingsplan. Het Jeugdbeleidsplan 2019-2024 bestaat uit een
organisatorisch deel en een voetbaltechnisch deel.
Het organisatorisch deel
De kerntaak van het organisatorisch deel is het beschrijven van de organisatie van de
jeugdafdeling van de Vroomshoopse Boys. Een goede organisatie (het fundament van een
vereniging) is het allerbelangrijkst. Met dit onderdeel van het jeugdplan wordt het kader
vastgelegd waarbinnen de organisatorische zaken moeten plaats vinden.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan ligt bij de Technische Commissie en
de Jeugdcommissie. Trainers, leiders en coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het
praktisch gestalte geven van het geheel.

5.3 Meisjes- en damesvoetbal
De laatste jaren zien we gelukkig een stijgende lijn in de aantallen meisjes en vrouwen binnen
onze vereniging. Ondanks deze stijging is het van essentieel belang dat er voor deze
doelgroep voldoende aandacht is zodat er vanuit de meisjes voldoende doorstroom is naar
seniorendamesteam(s). In de “Gezonde Ambitie”is dan ook een plan opgenomen om dit te
borgen. (actie JC en TC)
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5.3 Kampioenschap jeugdteam
Als een jeugdteam een kampioenswedstrijd speelt, dan is daarbij altijd een JC-lid aanwezig.
Als het team kampioen wordt, dan feliciteert het JC-lid dit team namens het bestuur en
houdt zo mogelijk een korte toespraak. Het kampioensteam kan na afloop van de wedstrijd
in de kantine plaatsnemen en krijgt traktaties aangeboden. Deze zaken zijn vooraf al geregeld
met de beheerder van de kantine. De JC zorgt ook voor een publicatie , met foto en
wedstrijdverslag, op de website. In de besluitenlijst van het Hoofdbestuur is vastgelegd welke
bedragen beschikbaar worden gesteld voor de kosten van de festiviteiten.
De huldiging van het jeugdteam vindt normaliter op de Boys Familiedagplaats. De trainers en
leiders krijgen dan een bos bloemen aangeboden. Spelers, trainers en leiders ontvangen hun
medaille en de kampioensfoto. De JC-voorzitter houdt een korte speechen de teams krijgen
na afloop van de huldiging een zegetocht door Vroomshoop aangeboden.
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6.

Vrijwilligers

Functie
Omschrijving
Bestuurslid
Vicevoorzitter, voorzitter vrijwilligerscommissie, lid van dagelijks bestuur
Vrijwilligerszaken

6.1 Vrijwilligersbeleid
Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys is een middelgrote vereniging, die drijft op de inzet
van vele vrijwilligers.. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de Boys dan de andere. Dat
geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein ook is van harte welkom. Om de continuïteit van de
vereniging te waarborgen zijn vele vrijwilligers nodig. Een consequentie van te weinig
vrijwilligers is mogelijk het aantrekken van betaalde professionele krachten, hetgeen
onherroepelijk zal leiden tot contributieverhoging. Dit moeten we uiteraard zoveel mogelijk
voorkomen, aangezien voetbal voor een ieder (financieel) toegankelijk moet blijven.
Uitgangspunt is dus dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichte werkzaamheden.
Uitzonderingen hierop zijn er natuurlijk wel. De vereniging kent fiscaal gezien een aantal
bepaalde functies. Deze staan vermeld in het wervingsplan.
Der groei van de vereniging, het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd
lijken te hebben en het liever niet willen aanstellen van betaalde krachten, hebben er samen
toe geleid dat we het vrijwilligersbeleid hebben aangescherpt. Dit vertaalt zich in het
stimuleren van mensen om iets voor de vereniging te doen (leden en ouders van leden
worden actief benaderd), op kosten van de vereniging gerichte cursussen te volgen en
gemaakte onkosten te vergoeden. De sfeer binnen de Vroomshoopse Boys is ook goed,
waardoor de leden ook sneller genegen zijn werkzaamheden voor de vereniging uit te
voeren. Tot op heden hoeft nog niet te worden over gegaan tot een soort van taakplicht.
Van bijna alle functies is of wordt een functiebeschrijving gemaakt, zodat inzichtelijk wordt en
is wat de desbetreffende functie inhoudt. De functies variëren van beleid tot uitvoering en
van bestuur tot leider en barmedewerker. In tijd variëren de taken van enkele uren per
maand tot een aantal uren per week.

6.2 Vrijwilligerscommissie
De Vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het
vrijwilligersbeleid. Daaronder valt onder andere de werving van vrijwilligers. De commissie
coördineert de vrijwilligerstaken en -activiteiten.
De commissie zorgt voor
randvoorwaarden en maakt duidelijke afspraken, waardoor vrijwilligers hun taak goed en
met plezier kunnen uitvoeren. De commissie stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen
en zorgt voor een redelijke onkostenvergoedingen. Het huidige beleid is gebaseerd op
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vrijwilligheid. Gelukkig lukt het nog steeds om hiermee de functies in te vullen. De intentie is
ook om op deze voet verder te gaan. Wel is het wenselijk om ook naar alternatieven te
kijken. Als het huidige beleid niet meer voldoende werkt dan is het belangrijk dat we
concrete alternatieven hebben waarmee we verder kunnen. Het ontwikkelen van nieuw
beleid is ook een taak van de Vrijwilligerscommissie. Deze commissie heeft ook een
adviserende functie aan het hoofdbestuur rondom vergoedingen aan vrijwilligers. In het
wervingsplan worden de taken en verantwoordelijkheden van de Vrijwilligerscommissie
nader toegelicht.

6.3

Verzekeringen

Het bestuur van de Vroomshoopse Boys wijst de leden, als het gaat om enkele persoonlijke
verzekeringen, op het volgende: de Vroomshoopse Boys gaat er van uit dat iedereen
persoonlijk verantwoordelijk is voor de volgende verzekeringen:
Een aansprakelijkheidsverzekering(WA)
Een ongevallenverzekering
Een autoverzekering
Een auto-inzittenden verzekering
De voetbalvereniging heeft bij de KNVB een collectieve verzekering lopen. Deze verzekering
dekt die kosten die in uitzonderlijke gevallen voorkomen en niet door reguliere
verzekeringen worden gedekt (vangnetverzekering). Daarnaast heeft de gemeente
Twenterand een verzekering lopen waar vrijwilligers die een niet-voetbal-gerelateerde
functie vervullen een beroep op kunnen doen.

Contributie (niet-spelende) vrijwilligers
De kosten van het lidmaatschap van vrijwilligers die structureel werkzaamheden voor de
Boys verrichten, maar niet-spelend lid zijn, komen, als de vrijwilliger dat wenst, voor
rekening van de Vroomshoopse Boys. De vrijwilliger moet dit zelf bij de penningmeester
aangeven. Deze regel is bedoeld om te voorkomen dat mensen die eigenlijk geen
rechtstreeks belang hebben bij de voetbalvereniging, maar wel vrijwilligerswerk verrichten,
daarvoor ook nog contributie moeten betalen. Deze contributiebetaling is soms noodzakelijk
om als lid aangemerkt te kunnen worden bij de KNVB op basis waarvan bepaalde
verzekeringen van toepassing zijn.
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7.

PR

Functie
Omschrijving
Bestuurslid PR Clubbladcommissie, kabelkrant, website, contacten met de media, social
media, presentatiegids. Voorzitter commissie respect

Vroomshoopse Boys voert een actief beleid op het gebied van de Public Relations (PR).

7.1 Interne communicatie
Allereerst besteden we de nodige aandacht aan de interne communicatie, onderling en naar
de leden toe. Dat uit zich in persoonlijke gesprekken, in overleg binnen commissies en
besturen, als ook bij en tussen kaderleden en vrijwilligers. Daarnaast zijn er middelen om te
informeren, zoals de website www.vvvroomshoopseboys.nl, Facebook, Twitter en Instagram,
het clubblad Boys-nieuws, de presentatiegids, de sponsorgidsen de tv-krant.
De website wordt beheerd door een eigen webmaster. Het is een belangrijk medium om
leden, sponsoren en andere belangstellenden op de hoogte te houden van actuele zaken.
Ook bij overige informatie vanuit de vereniging en/of KNVB kunnen die middelen benut
worden.
Bij interne communicatie staan transparantie, volledigheid en tijdig informeren voorop.

7.2 Externe PR
Richting de (digitale) media wordt wekelijks (met betrekking tot de wedstrijden), maar ook
op andere momenten als er nieuws is vanuit de vereniging, doorlopend gecommuniceerd.
Dat gebeurt eenduidig, dus met behulp van een coördinerende eindredactie. Die wordt
gevormd door een speciale PR-commissie, die zich met alle PR-uitingen binnen de vereniging
Vroomshoopse Boys bezig houdt (website, clubblad, presentatiegids etc.). Deze commissie,
waarvan ook de webmaster deel uitmaakt, is de spin in het web van de PR. Deze commissie
opereert zelfstandig, maar staat wel onder eindverantwoordelijkheid van het bestuurslid PR
van het hoofdbestuur van de Vroomshoopse Boys. De commissie kan een beroep doen op
eigen clubfotografen (vrijwilligers), die ingezet worden bij wedstrijden en/of andere
activiteiten.
Leden van het hoofdbestuur en ook van Boys-commissies zijn verantwoordelijk voor het
frequent voeden met berichten van de PR-commissie. Daarvoor is een actieve houding nodig
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samen moet men verantwoordelijk nemen voor de PR van Vroomshoopse Boys, zowel
intern als extern. Een goede vorm van PR kan worden gezien als een visitekaartje van
deVroomshoopse Boys. Van alle teams wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren
aan de speciale teampagina’s op de website.
Het clubblad Boysnieuws, een bindmiddel tussen de vereniging en leden en sponsoren,
verschijnt vier keer per jaar en bevat ook de nodige advertenties van sponsoren van de
Vroomshoopse Boys. Voor de jaarlijkse Algemene LedenVergadering wordt een extra
clubblad uitgebracht. De acquisitie van de advertenties is in handen van de
Sponsorcommissie. Dat geldt eveneens voor de presentatiegids, die aan het begin van elk
seizoen verschijnt. De PR-commissie, en in het verlengde de secretaris van deVroomshoopse
Boys, is verantwoordelijk voor de instandhouding en bemensing van de tv-krant in de
kantine. Daarop zijn doorlopend uitslagen standen en andere actuele informatie terug te
vinden.
Vanuit de PR-commissie wordt ondersteuning gegeven aan de Supportersvereniging van
deVroomshoopse Boys als het gaat om de redactionele invulling van het programmaboekje
voor thuiswedstrijden van het eerste elftal tijdens competitiewedstrijden.

7.3 Commissie Respect
Vroomshoopse Boys beschikt over de Respect, die zich bezig houdt met het onder aandacht
brengen en houden van aspecten, die met dit begrip te maken hebben. Onder meer wordt
via instructiebijeenkomsten de jeugd bij dit item betrokken en wordt in voorkomende
gevallen het bestuur geadviseerd. De werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van het
bestuurslid PR.
Van de werkgroep PR maakt een bemiddelaar deel uit. Waar nodig en op verzoek wordt
bemiddeld binnen de vereniging bij situaties waar respect (waarden en normen) aan de orde
is, dat in afstemming met het betreffende kader.
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8.

Algemene zaken

Functie
Omschrijving
Algemene Zaken EHBO-post, activiteiten commissie, bestuur ondersteuning.
scheidsrechterscommissie, sfeercommissie. VOG proces bewaken en
vastleggen. WedstrijdsecretariaatSenioren en Jeugd inclusief kleedkamer
en veldindeling. VertrouwenscontactpersoonAfgevaardigde Sportieve Kans
Twenterand

8.1Sportiviteit & Gedrag
Gedragsregels
Een van de uitgangspunten bij de Vroomshoopse Boys is dat iedereen zich prettig en veilig
voelt bij de vereniging. Dit houdt in dat we elkaar respecteren, zonder onderscheid naar ras,
geloof en geslacht of geaardheid/ Dat betekent ook dat er zorgvuldig met het materiaal van
de vereniging en met de eigendommen van een ander wordt omgegaan.
Douchen
Na de training en/of wedstrijden zijn de spelers verplicht zich te douchen. Iedereen wordt
dringend aangeraden om tijdens het douchen badslippers te dragen.
Alcoholgebruik
Alcoholgebruik en roken zijn in de kleedkamers niet toegestaan. De regels die van
overheidswege gelden voor het alcoholgebruik, zijn ook van toepassing in de kantine. De
belangrijkste van deze regels worden hier genoemd:
Er wordt geen alcohol geschonken aan:
•

Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens
het uitoefenen van hun functie

•

Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers

•

Personen jonger dan 18 jaar

Het is tijdens wedstrijden verboden om buiten de kantine alcoholische dranken te nuttigen.
Er wordt geen sterke drank geschonken in de kantine. Het is ook niet toegestaan om zelf
meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubgebouw of elders op het
terrein van de vereniging.
Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het
verkeer deelnemen kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
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Roken
Ook als het gaat om roken volgt de vereniging de landelijke regels. Het is te allen tijde
verboden om in het clubgebouw te roken.
Rookvrij sportpark tot 12.00 uur
In goed overleg met onze voetbalbuur Sportlust en korfbalbuurTop is besloten om tot 12:00
uur roken niet toe te staan op ons sportcomplex.
Andere huisregels
• Personen die agressie of ander normafwijkend verdrag vertonen worden van het
sportcomplex verwijderd.
• Het gebruik en het in bezit hebben van drugs is op het gehele complex van de vereniging
verboden.
• Ouders en publiek worden geacht zich tijdens wedstrijden correct te gedragen
tegenover de tegenstander, scheidsrechter, medespelersen leiders.
Fairplay beleid
In samenwerking met de KNVB is nadrukkelijk aandacht geschonken aan de concrete
toepassing van het fenomeen waarden en normen. De commissie RESPECT houdt zich
daarmee bezig en zet dit uit naar spelers, kader en ouders. Uitgangspunt is daarbij de
vertaling van het basisbegrip RESPECT, dat als volgt wordt vertaald.
R= Respect toon je voor iedereen, zowel in als buiten het veld.
E= Eerlijkheid duurt het langst.
S= Sportiviteit zorgt voor een prettige voetbalomgeving.
P= Persoonlijkheid toon je in voorbeeldgedrag.
E= Emotie hoort bij het spel, maar richt die niet op een ander.
C= Corrigeer en spreek elkaar aan en deel complimenten uit.
T= Trots zijn we op een schone en opgeruimde accommodatie.
Zowel intern als extern staat RESPECT hoog in het vaandel van de Vroomshoopse Boys en
het clubblad, dewebsite en andere sociale media worden benut om dat uit te dragen. Ook
zijn speciale borden met de regels van RESPECT zichtbaar op De Bosrand en worden
periodiek interne bijeenkomsten belegd om waarden en normen onder de aandacht te
blijven houden.
De KNVB treedt hard op tegen voetbalverenigingen waar molestaties van scheidrechters,
discriminatie, spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden.
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De straffen, die de KNVB daarbij oplegt, zijn niet mis. De straffen variëren van zware
schorsingen, fikse geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten, een
speelverbod voor alle teams van een vereniging in een weekend, het terugzetten van teams
naar een lagere klasse tot in het ergste geval het royeren van een vereniging.
De Vroomshoopse Boys staat volledig achter dit beleid en heeft dan ook besloten om bij het
aantreffen en signaleren van genoemde excessen binnen de vereniging eveneens op te treden
en passende straffen op te leggen vooruitlopend op de maatregelen van de KNVB. De
vereniging heeft hiervoor een fairplay beleid vastgelegd (zie bijlage B), waarin onder andere
aangegeven is dat de vereniging bij zware overtredingen, beledigingen, diefstal en andere
zware vergrijpen - aansluitend aan de KNVB- straf, zelf ook straffen kan opleggen.
Er wordt adequaat opgetreden tegen leden (trainers, leiders, spelers, niet-spelende leden en
ondersteunende leden), ouders en supporters, die door onsportief gedrag de goede naam
van deVroomshoopse Boys in diskrediet brengen.
Ook bij vernielingen in en rond onze en/of andere accommodaties zullen verregaande
maatregelen worden genomen en de kosten worden op de daders verhaald. Met andere
woorden: een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

8.21Veiligheid /Vertrouwenscontactpersoon
Wij willen dat deVroomshoopse Boys een vereniging is waar iedereen zich veilig en op zijn
of haar gemak voelt. Dan is het belangrijk dat mensen die dit gevoel niet hebben, hun zorgen,
vermoedens of problemen kunnen delen met een vertrouwenscontactpersoon.
Die is er ook bij de Vroomshoopse Boys. De vertrouwenscontactpersoon is er voor alle
leden, ouders en trainers/leiders. Zij/hij is veel op de vereniging aanwezig, zodat ook de
signalerende taak vervuld kan worden. Een vertrouwenscontactpersoon hoort alleen zaken
aanof signaleert. Inhoudelijk is hij er verder niet bij betrokken. Het stopt op het moment van
meldingof signalering. Daarna wordt het door professionals overgenomen.De
vertrouwenspersoon valt onder verantwoordelijkheid van hetBestuurslid Algemene Zaken

8.22 Veiligheid/VOG
Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voor iedereen die werkt met
en voor de jeugd. Deze verklaringen brengen geen kosten met zich mee en zijn ook zeker
niet bedoeld om mensen uit te sluiten voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Ze zijn
bedoeld om alles en iedereen, maar vooral de jeugd, een veilige sportomgeving te bieden. De
vrijwilliger mag pas beginnen met het uitvoeren van zijn/haar taak zodra de VOG is
binnengekomen bij onze vereniging. De verantwoording omtrent het VOG ligt bij bestuurslid
Jeugd en bestuurslid Algemene Zaken.
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8.3 Maatschappelijke ontwikkelingen
De vereniging wordt geconfronteerd met regels van de overheid.
Deze wettelijke eisen moeten binnen de voetbalvereniging ingepast worden. Ook moet de
vereniging ervoor waken dat de accommodatie aan de eisen van de tijd blijft voldoen.
Het is raadzaam om optimaal gebruik te maken van de financiële middelen van de lokale
overheid. Voetbal is nog steeds een zogeheten basisvoorziening voor de overheid, ondanks
de privatisering. De gemeente Twenterand heeft in 2018 een nieuwe sport en beweegvisie
aangenomen met mooie doelstellingen. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder
moeten voor elke inwoner toegankelijk en betaalbaar blijven. De overheid is bereid hieraan
op passende momenten een bijdrage te leveren.
Gemeenschap en scholen
Er moet aandacht zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten over de plaats van
de (sport)vereniging in de plaatselijke gemeenschap. De vereniging moet als onderdeel van
de lokale gemeenschap waar nodig haar krachten ten dienste stellen aan de ontwikkeling van
deze gemeenschap of inspelen op ontwikkelingen in de gemeenschap. Door maatschappelijke
ontwikkelingen is het bijvoorbeeld steeds moeilijker geworden vrijwilligers bereid te vinden
taken in de vereniging op zich te nemen. Aan werving van vrijwilligers moet de nodige
aandacht geschonken worden. Met name de functie van vrijwilligers-coördinator in het
hoofdbestuur is hiervan een rechtstreeks gevolg.
Waar mogelijk kan ingespeeld worden op ontwikkelingen ten aanzien van voorschoolse- en
naschoolse opvang. Ook worden scholen gestimuleerd meer samenwerking te zoeken met
de plaatselijke sportverenigingen ter stimulering van kinderen om te gaan sporten. Denk
hierbij aan de sportvelden, de kleedkamers en dekantine die het grootste deel van de dag
niet voor voetbalactiviteiten worden ingezet.

8.4 Samenwerking binnen de gemeente Twenterand
Incidenteel vindt er overleg plaats met de gemeente Twenterand en het Sportplatform.
Hierin zitten twee afgevaardigden namens de zesvoetbalclubs in Twenterand. Twee keer per
jaar vindt er overleg plaats met alle Twenterandse clubs, waarbij het Sportplatform meestal
ook aanwezig is. Onderwerpen die op de agenda komen zijn zaken waar we samen in
kunnen optrekken en waar wij elkaar kunnen versterken. Voorbeelden hiervan zijn
gezamenlijke
inkopen,
gesprekken
bij
de
gemeente
Twenterand
over
zelfredzaamheidsvergoeding, NIX< 18 enzovoort.
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De vereniging huurt gezamenlijk met Sportlust Vroomshoop het sportcomplex. De besturen
van beide verenigingen hebben minimaal tweemaal per jaar afstemmingsoverleg over het
gebruik van het sportcomplex. Tijdens dat overleg brengen de besturen elkaar ook op de
hoogte van ontwikkelingen. Wat betreft het onderhoud van de velden en kleedkamers is
onderling een verdeling gemaakt. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
Waar mogelijk en bij gebleken bereidheid van beide kanten, kan er op voetbalgebied of op
andere terreinen samengewerkt worden. Daarbij mag er echter geen enkel gevaar bestaan
dat we spelers bij elkaar weghalen en moeten we elkaar respecteren.

8.5 Samenwerking met sportverenigingen in Vroomshoop
Door samenwerking van de verschillende Vroomshoopse sportverenigingen kan de
sportontwikkeling in Vroomshoop bevorderd worden of tenminste op een acceptabel niveau
gehandhaafd blijven. Vroomshoopse Boys neemt ook deel aan “Sportieve Kans Twenterand.
Ook de sporthal in Het Punt kan in de toekomst een meer dan gemeenschappelijk belang
van diverse Vroomshoopse sportverenigingen worden.
De voetbalverenigingen uit heelTwenterand hebben de afgelopen jaren van elkaar geleerd op
allerlei fronten. Ook andere sportverenigingen binnen Vroomshoop kunnenvan elkaar leren.
Door regelmatig overleg kunnen de sportverenigingen activiteiten beter op elkaar afstemmen
of tenminste tijdig op de hoogte zijn van en meer rekening houden met elkaar. Ook moeten
de accommodaties efficiënter benut worden.

8.6Commissies
8.61Wedstrijdsecretariaat Jeugd en Senioren.
Het Wedstrijdsecretariaat Jeugd en Senioren valt organisatorisch onder Algemene Zaken.
Dit secretariaat is het aanspreekpunt voor leiders, trainers en scheidsrechters als het
gaatomwedstrijdplanningen. In nauwe samenwerking met de jeugd- en seniorenafdeling
maakt zij planningen voor oefenwedstrijden. Het wedstrijdsecretariaat informeert pro-actief
veranderingen die de KNVB doorvoert. Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit vier
medewerkers: de Wedstrijdsecretaris Senioren, de Wedstrijdsecretaris Junioren, de
Wedstrijdsecretaris Pupillen en de Medewerker Veld- en Kleedkamerindelingen. De leden
van het wedstrijdsecretariaat komen minimaal twee keer per jaar bijeen. Als het nodig en
wenselijk is, dan kunnen de leden van het Wedstrijdsecretariaat in overleg aansluiten bij (een
gedeelte van) de vergadering van de Jeugdcommissie of Technische Commissie.
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8.62 Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die gedurende het
hele jaar diverse activiteiten voor jong en oud organiseert ten gunste van de saamhorigheid
in de vereniging.
Jaarlijkse terugkerende items zijn onder
nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarlijkse familiedag.

andere

festiviteiten

rondom

de

Veel aandacht wordt besteedt aan de jeugd.

8.63 Scheidsrechterscommissie
De Scheidsrechterscommissie bestaat uit drie personen. Zij werken volgens het
arbitrageplan van de Vroomshoopse Boys. Het arbitrageplan vormt de leidraad binnen de
Vroomshoopse Boys voor de werving, het behoud en het verbeteren van de
omstandigheden rondom de verenigingsscheidsrechters. Het document dient ook als
naslagwerk voor wie hier naar benieuwd is. Scheidsrechters, leiders, trainers en alle
commissies moeten van het arbitrageplan op de hoogte zijn.

8.64 Sfeercommissie
De Sfeercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die zich als doel gesteld
hebben de sfeer rond de thuiswedstrijden van het eerste elftal te bevorderen. Zij kiezen een
team van de weekDit team ontvangt de spelers op het veld door het vormen van een
erehaag met vlaggen. Ook Sky-Dancers worden door de Sfeercommissie gecoördineerd.

8.65 EHBO
Elke zaterdag, mits er competitie gespeeld wordt, zijn er EHBO’ers aanwezig. Deze zijn
duidelijk te herkennen aan hun kleding. Alle EHBO’ers zijn gediplomeerd. Zij zijn via de
jeugdbestuurskamer bereikbaar. Aan de zijde van de parkeerplaats hangt een AED. Alle
EHBO’ers kunnen de AED bedienen.
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9 Accommodatie
9.1 Onderhoudsfonds sportcomplex
Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys maakt samen met Omnivereniging
Sportust
Vroomshoop gebruik van de voetbalvelden op het sportpark. De verenigingen huren de
velden en de kleedkamers van de gemeente Twenterand. De verenigingen voeren het
dagelijks onderhoud aan de velden en kleedkamers gezamenlijk uit volgens onderlinge
afspraken en een verantwoordelijkheidstabel. Beide verenigingen hebben hiervoor
gezamenlijk een onderhoudsfonds in het leven geroepen. Dit fonds wordt in gezamenlijkheid
beheerd en hierover is twee keer per jaar overleg tussenSportlust en de Vroomshoopse
Boys.
De inkomsten betreffen hoofdzakelijk de vergoeding van de gemeente voor zelfredzaamheid
met betrekking tot het onderhoud aan de velden en de kleedkamers. De uitgaven betreffen
hoofdzakelijk de kosten die gemaakt worden om deze zelfredzaamheid zo efficiënt mogelijk
uit te voeren conform de afspraken tussen Sportlust en Vroomshoopse Boys. De vrijwilligers
die de werkzaamheden uitvoeren kunnen zelfstandig materialen aanschaffen die nodig zijn
voor het dagelijks onderhoud. Grote uitgaven hebben de goedkeuring van de beide
verenigingennodig.
Vroomshoopse Boys heeft een groep enthousiaste vrijwilligers beschikbaar (onze
veldploeg) die zich bezig houden met allerlei accommodatie zaken en onderhoud aan en om
de velden. Het onderhoud aan de kleedkamers wordt door Sportlust geregeld en
gecoördineerd. Samen hebben we afgesproken dat overdag de kleedkamers op slot zitten en
dat beide verenigingen hun eigen sleutelplan hebben.
De taken en de verantwoordelijkheden van de werkzaamheden die onze veldploeg verricht
zijn duidelijk omschreven.

10.1 Bijzondere gebeurtenissenen omstandigheden
.
Binnen onze vereniging kunnen uiteraard bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. We
denken hierbij aan kampioenschappen, geboorte, overlijdenen huwelijken. Maar ook voor
zaken als het bezoeken van recepties en het decoreren van leden is het belangrijk dat er
richtlijnen zijn. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de bijlage Protocol Bijzondere
Omstandigheden.
30

11Uitvoering / bewaking en evaluatie verenigingsplan

11-1Uitvoering verenigingsplan
Net zoals bij de uitvoering van de andere beleidsaangelegenheden berust de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het verenigingsplan bij het hoofdbestuur. Het
hoofdbestuur delegeert de uitvoering van de verschillende onderdelen van het
verenigingsplan naar de commissies en werkgroepen. Het hoofdbestuur blijft echter altijd
verantwoordelijk voor de beleidsbeslissingen. De statuten bepalen in dezen welke
bevoegdheden zonder meer aan de ledenvergadering en aan het hoofdbestuur toebehoren.
Het bestuur bepaalt de wijze van communiceren met de verschillende doelgroepen en is,
direct of indirect, eindverantwoordelijk voor de wijze van communiceren, dus ook voor het
communiceren over het verenigingsplan. Het is belangrijk dat een ieder zich hiervan bewust
is. Niet alleen de bestuursleden, maar iedereen die namens of over de vereniging
communiceert.
Het bestuur vergroot de betrokkenheid door de leden op de hoogte te stellen van wat er
binnen de vereniging speelt dan wel gaat spelen. Dit kan een informeel karakter hebben,zoals
bij het brengen van algemeen nieuws. Maar het kan ook een formele boodschap zijn, zoals bij
het naleven van afspraken en regels. Het is van cruciaal belang dat er op een eenduidige wijze
wordt gecommuniceerd. Het bestuur spreekt met één mond.

11.2Bewaking verenigingsplan
Wil het verenigingsplan van enige waarde zijn dan is het belangrijk dat er binnen de
vereniging ook echt volgens het verenigingsplan gehandeld wordt. Het hoofdbestuur is het
belangrijkste orgaan binnen de vereniging om dit te bewaken. Mocht het hoofdbestuur
constateren dat er in strijd met het verenigingsplan wordt gehandeld, dan zal de betreffende
commissie hiervan op de hoogte worden gebracht met het verzoek om het een en ander
waar mogelijk te corrigeren. Het streven is om in de geest van het verenigingsplan te
handelen en niet volgens de letter van het verenigingsplan. Hiermee wordt bedoeld dat het
verenigingsplan geen wet van meden en perzen is. Het is meer een leidraad hoe er binnen de
Vroomshoopse Boys wordt gehandeld. Als het hoofdbestuur vindt dat het handelen tot een
beleidslijn kan worden verheven, dan zorgt het ervoor dat het verenigingsplan wordt
gewijzigd.
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11.3Jaarlijkse evaluatie
De eindverantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van het verenigingsplan ligt bij het
hoofdbestuur. Het plan moetperiodiek (jaarlijks voor de Algemene LedenVergadering van
september) worden geëvalueerd. Het betreffende bestuurslid zal voor uitvoering hiervan een
beroep doen op de verschillende commissies met hun verschillende expertise. Het
bestuurslid rapporteert de resultaten aan het hoofdbestuur. Inhoudelijke wijzigingen binnen
het verenigingsplan moeten ter goedkeuring aan de Algemene LedenVergadering worden
voorgelegd.
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