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Bestuursniveau 
 
 
Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de 
penningmeester van de vereniging. Zij is belast met de dagelijkse leiding van de club en 
komt om de 14 dagen bij elkaar om de lopende zaken te bespreken en het beleid voor te 
bereiden, zodat dit in het bestuur besproken kan worden. 
 
Voorzitter 
De voorzitter is belast met de algemene dagelijkse leiding van de vereniging. Hij/zij werkt 
intensief samen met de vicevoorzitter en de andere leden van het dagelijks bestuur. Hij/zij 
vormt samen met de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. 
Hij/zij leidt de bestuursvergaderingen, de ledenvergadering en gesprekken met derden. Hij 
wordt bij de meeste beslissingen betrokken. 
Hij/zij: 

- is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging; 
- is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging; 
- vertegenwoordigt de vereniging bij de Gemeente Eindhoven en de KNVB; 
- bereidt mede besluiten voor; 
- bepaalt mede het beleid op korte en langere termijn; 
- zit de vergaderingen voor en stelt, in overleg met de secretaris, de agenda samen; 
- vertegenwoordigt de vereniging bij evenementen en festiviteiten; 
- houdt toezicht op naleving van de gemaakt afspraken op bestuurlijk niveau; 
- stimuleert en coördineert waar nodig activiteiten binnen de vereniging; 
- bemiddelt bij geschillen binnen de vereniging; 
- fungeert als rechtstreeks aanspreekpunt voor alle leden, maar het verantwoordelijke 

kaderlid is het eerste aanspreekpunt; 
- draagt zorg voor de taakverdeling binnen de vereniging; 
- neemt plaats in het dagelijks bestuur. 

 
Vicevoorzitter: 
De vicevoorzitter is ook belast met de algemene dagelijkse leiding van de vereniging. Hij/zij 
werkt intensief samen met de voorzitter en de andere leden van het dagelijks bestuur. 
Zijn/haar bijzondere aandachtsgebied is de jeugdafdeling van de vereniging. Hij/zij vormt 
samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Bij afwezigheid 
van de voorzitter leidt hij de bestuursvergaderingen, de ledenvergadering of gesprekken met 
derden. Hij wordt bij de meeste beslissingen betrokken. 
Hij/zij is bij afwezigheid van de voorzitter: 

- verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging; 
- mede verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de vereniging; 
- vertegenwoordigt de vereniging bij de Gemeente Eindhoven en de KNVB; 
- bereidt mede besluiten voor; 
- bepaalt mede het beleid op korte en langere termijn; 
- zit de vergaderingen voor en stelt, in overleg met de secretaris, de agenda samen; 
- vertegenwoordigt de vereniging bij evenementen en festiviteiten; 
- houdt toezicht op naleving van de gemaakt afspraken op bestuurlijk niveau; 
- stimuleert en coördineert waar nodig activiteiten binnen de vereniging; 
- bemiddelt bij geschillen binnen de vereniging; 
- fungeert als rechtstreeks aanspreekpunt voor alle leden, maar het verantwoordelijke 

kaderlid is het eerste aanspreekpunt; 
- draagt zorg voor de taakverdeling binnen de vereniging; 
- neemt plaats in het dagelijks bestuur. 
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Penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën binnen de 
vereniging. Hij/zij verzorgt de inning van contributies van alle leden van de vereniging. Deze 
taak is gedelegeerd. Hij/zij verwerkt in samenwerking met de beheerder(s) van de kantine de 
financiën voortkomend uit de kantineaangelegenheden. Hij/zij draagt zorg voor de totale 
boekhouding en jaarstukken van de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor het tijdig in orde 
brengen van de kasbescheiden, zodat deze gecontroleerd kunnen worden door de 
kascontrolecommissie ten behoeve van de ledenvergadering. Hij vormt samen met de 
voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur. 
 
De penningmeester bepaalt mede met de beheerder(s) de prijzen van de verschillende 
consumpties in de kantine. Hij/zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de 
bestelbonnen c.q. bijbehorende rekeningen.  
 
Secretaris 
De secretaris is eerstverantwoordelijke voor de administratieve zaken binnen de vereniging 
en is mede verantwoordelijk voor het totale ledenbestand van de vereniging. Hij/zij draagt 
zorg voor de schriftelijke contacten met derden. Hij/zij schrijft vergaderingen uit en is het 
centrale aanspreekpunt wanneer het wedstrijdzaken betreft. Wedstrijdprogramma's en 
eventuele afgelastingen worden door hem/haar kenbaar gemaakt, terwijl de correspondentie 
van en naar de KNVB via hem/haar verlopen. Een deel van deze taak is gedelegeerd.  
Hij/zij draagt zorg voor kopij naar het digitale clubblad en website met betrekking tot  de 
algemene clubzaken. Neemt namens de vereniging deel aan het Hondsheuveloverleg en 
vormt samen met de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. 
Hij/zij: 

- voert de correspondentie van de vereniging en archiveert die; 
- voert de administratie van de vereniging en archiveert die; 
- stelt in overleg met de voorzitter de agenda samen en verspreid die; 
- maakt een verslag van de vergadering of overlegbijeenkomst en archiveert die (is 

gedelegeerd aan de notulant); 
- verzorgt de informatie van de diverse afdelingen binnen de vereniging; 
- is verantwoordelijk voor een goed competitieverloop en de daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden; 
- is eerste contactpersoon voor de KNVB; 
- schrijft nieuwe leden in en ontvangt het inschrijfgeld; 
- regelt, eventueel in samenwerking met de secretarissen van de jeugdcommissie, de 

overschrijvingen; 
- zorgt voor de aanmelding van de teams bij de KNVB bij de aanvang van de 

competitie; dit is gedelegeerd aan het wedstrijdsecretariaat van de senioren en de 
jeugdafdeling; 

- houdt de standenlijsten van de elftallen van de diverse afdelingen bij; 
- behandelt namens de vereniging de strafzaken en wikkelt deze af; 
- verzorgt de mededelingen van het hoofdbestuur op de website en in het digitale 

clubblad; 
- verzorgt alle contacten van en naar de media; 
- onderhoudt de website van de vereniging. 
 
 

Hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en 5 leden. De leden zijn voorzitter van de 
commissie vrijwilligers, de sponsorcommissie, de jeugdcommissie, wedstrijdcoördinator 
lagere elftallen senioren, bestuurslid selectiezaken, bestuurslid beleid, bestuurslid 
kantinecommissie en materiaalcoördinator. Deze functies zijn gebundeld in 5 personen. 
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Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de club en komt eens per maand bij 
elkaar om het beleid te maken en te evalueren. Zij bewaakt verder de procedures en 
afspraken die er met de verschillende geledingen en leden zijn gemaakt. 
 
Bestuurslid sponsoring 
Het bestuurslid sponsoring is coördinator van de sponsorcommissie.  
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle sponsormogelijkheden binnen de vereniging. 
Daarnaast tracht deze commissie kandidaat-sponsors te werven, zoekt voortdurend naar 
nieuwe sponsormogelijkheden en organiseert sponsoravonden. Zij overlegt met het bestuur 
in alle gevallen waarbij zaken aan de orde komen die van belang zijn voor de vereniging met 
betrekking tot sponsoraangelegenheden. Zij draagt zorg voor een up-to-date houden van het 
sponsoroverzicht en koppelt dit regelmatig terug naar het bestuur. 
 
Bestuurslid jeugdzaken 
Het bestuurslid jeugdzaken is voorzitter van de jeugdcommissie.  
Hij/zij  

- verricht dezelfde taken als de voorzitter, maar dan voor de jeugdafdeling; 
- zorgt mede voor regelmatige contacten met de ouders van de jeugdleden (bv. d.m.v. 

ouderavonden); 
- zorgt voor een goede onderlinge communicatie van de leden van de commissie en 

voor een goede afstemming met het bestuur en de begeleiders en trainers; 
- daar waar tweezijdige belangen in het geding zijn, koppelt hij deze altijd terug naar 

het hoofdbestuur; 
- behartigt de belangen van de jeugdafdeling in het hoofdbestuur; 

 
Bestuurslid selectiezaken 
Het bestuurslid selectiezaken is het contact tussen het bestuur en de selectie. Hij is tevens 
het contact tussen de spelers en de technische staf. 
Hij/zij: 

- verzorgt de communicatie van het bestuur naar de trainer(s) bij misverstanden en 
calamiteiten; 

- staat open voor en probeert oplossingen te vinden voor problemen van spelers, 
assistent scheidsrechter en/of begeleidingsstaf en bespreekt die zonodig met het 
bestuur, de trainers of de jeugdcommissie; 

- ontvangt mede de scheidsrechter en de vertegenwoordigers van de tegenstander; 
- bezoekt 1 x per jaar de jaarlijkse bijeenkomst van de klasse; 

 
Bestuurslid beleidszaken 
Het bestuurslid beleidszaken is de coördinator inzake het beleid. Hij/zij heeft, samen met het 
dagelijks bestuur en het hoofdbestuur, een beleidsstuk ontwikkeld. Hij/zij heeft daaruit in 
overleg een jaarplan van activiteiten samengesteld dat door hem/haar wordt bewaakt. Het 
beleidsplan en jaarplan van activiteiten zijn een vast agendaput op de vergaderingen van het 
hoofdbestuur. Het jaarplan van activiteiten wordt op iedere vergadering geëvalueerd en 
daarna eventueel bijgesteld. 
 
Bestuurslid kantinezaken 
Het bestuurslid kantinezaken is coördinator van de kantinecommissie.  
Deze commissie is, in samenwerking met de beheerder(s), verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de kantinezaken. Daarnaast tracht deze commissie de omzet van de kantine te 
verhogen. Het bestuurslid kantinezaken overlegt met het bestuur in alle gevallen waarbij 
zaken aan de orde komen die van belang zijn voor de vereniging met betrekking tot 
kantinezaken.. 
Het bestuurslid kantinezaken is het contact tussen het bestuur en de kantinebeheerder(s) en 
-vrijwilligers.  
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Hij/zij: 
- verzorgt de communicatie van het bestuur van en naar de beheerder(s) van de 

kantine 
- staat open en probeert oplossingen te vinden voor problemen die in de kantine 

kunnen spelen en bespreekt die met het bestuur; 
 
Coördinator lagere elftallen 
Hij/zij: 

- verzorgt de informatie van de lagere elftallen binnen de vereniging; 
- is verantwoordelijk voor een goed competitieverloop en de daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden; 
- is indirect contactpersoon voor de KNVB; 
- is zondags, wanneer de lagere senioren hun competitiewedstrijden spelen, 

wedstrijdsecretaris; 
- ontvangt scheidsrechters en bezoekende verenigingen; 
- verzorgt in samenspraak de samenstelling van de elftallen en zorgt hij ervoor dat 

de teams ingeschreven worden voor de competitie en voor eventuele toernooien.   
- schrijft nieuwe seniorenleden in en ontvangt het inschrijfgeld; 
- regelt in samenwerking met de secretaris van het hoofdbestuur de 

overschrijvingen; 
- zorgt voor de aanmelding van de lagere seniorenteams bij de KNVB bij de 

aanvang van de competitie; 
- vraagt in opdracht van het bestuur dispensaties aan bij de KNVB; 
- organiseert, na overleg, oefen- en vriendschappelijke wedstrijden voor de 

seniorenafdeling en benadert verenigingen hiervoor; 
- spreekt in overleg met de leiders af hoeveel toernooien er bezocht worden en 

welke; 
- regelt eventueel alternatieve programma's tijdens de winterstop of bij 

afgelastingen; 
- houdt de standenlijsten van de seniorenelftallen bij; 
- behandelt namens de seniorenafdeling de strafzaken en wikkelt deze af; 
- verzorgt de kopij van de lagere elftallen op de website en in het digitale clubblad 

(bv. de wedstrijden die gespeeld moeten worden, namen van toegewezen 
scheidsrechters en de voornaamste vernieuwingen van spelregels uit de officiële 
mededelingen van de KNVB); 

- regelt indien nodig een scheidsrechter bij wedstrijden waarbij er geen voorzien is. 

 
 

Commissieniveau 
 
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie bestaat uit 6 leden: de voorzitter, wedstrijdcoördinator A-B-C, 
wedstrijdcoördinator D-E-F, jeugdsecretaris, de jeugdcoördinator en een notulant. Zij 
coördineert de junioren- en pupillenafdeling van onze vereniging. Zij onderhoudt de 
contacten van en naar de andere clubs, bestuur, leden van de afdeling en begeleiding. Zij 
verdeelt het wedstrijdprogramma, deelt de clubscheidsrechters in en zorgt voor publicaties in 
het clubblad. 
 
Jeugdcommissievoorzitter 

Hij/zij: 
- is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de jeugdafdeling; 
- is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de jeugdafdeling; 
- behartigt de belangen van de jeugdafdeling in het hoofdbestuur; 
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- bepaalt mede het beleid op korte en langere termijn en werkt het gekozen beleid 
op papier uit; 

- stelt, samen met de andere commissieleden, de begroting van de jeugdafdeling 
op; 

- legt de begroting voor aan het hoofdbestuur; 
- vertegenwoordigt de jeugdzaken van onze club bij de Kring Eindhoven en de 

KNVB; 
- bereid mede besluiten voor; 
- bepaalt mede het beleid op korte en langere termijn; 
- zit de vergaderingen voor en stelt de agenda samen; 
- vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij evenementen en festiviteiten; 
- houdt toezicht op naleving van de gemaakt afspraken op bestuurlijk niveau; 
- stimuleert en coördineert waar nodig activiteiten binnen de jeugdafdeling; 
- bemiddelt bij geschillen binnen de jeugdafdeling; 
- zorgt voor regelmatige contacten met de ouders van de jeugdleden (bv. d.m.v. 

ouderavonden); 
- fungeert als rechtstreeks aanspreekpunt voor de jeugdcommissie ; 
- draagt zorg voor de taakverdeling binnen de jeugdafdeling; 
- neemt plaats in het hoofdbestuur 

 
Jeugdsecretaris 
      Hij/zij: 

- voert de correspondentie van de jeugdafdeling van onze club en archiveert die; 
- voert de administratie van de jeugdafdeling van onze club en archiveert die; 
- maakt een verslag van de vergadering of overlegbijeenkomst en archiveert die (is 

deels gedelegeerd aan de notulant); 
- verzorgt de informatie van de jeugdafdeling binnen de vereniging; 
- is contactpersoon voor de KNVB; 
- schrijft nieuwe jeugdleden in en ontvangt het inschrijfgeld; 
- regelt in samenwerking met de secretaris van het hoofdbestuur de 

overschrijvingen; 
- zorgt voor de aanmelding van de jeugdteams bij de KNVB bij de aanvang van de 

competitie; 
- vraagt in opdracht van de jeugdcommissie dispensaties aan bij de KNVB; 
- behandelt namens de jeugdafdeling de strafzaken en wikkelt deze af; 
- zorgt voor regelmatige contacten met de ouders van de jeugdleden (bv. d.m.v. 

ouderavonden); 
- verzorgt de kopij van de juniorenafdeling op de website en in het digitale clubblad 

(bv. de wedstrijden die gespeeld moeten worden, namen van toegewezen 
scheidsrechters en de voornaamste vernieuwingen van spelregels uit de officiële 
mededelingen van de KNVB); 

 
Wedstrijdsecretaris a-b-c 
      Hij/zij: 

- is verantwoordelijk voor een goed competitieverloop en de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden; 

- heeft zaterdags, wanneer de junioren hun competitiewedstrijden spelen, 
velddienst; 

- ontvangt scheidsrechters en bezoekende verenigingen; 
in samenspraak verzorgt hij/zij de samenstelling van de elftallen en zorgt hij 
ervoor dat de teams ingeschreven worden voor de competitie en voor eventuele 
toernooien.   

- organiseert, na overleg, oefen- en vriendschappelijke wedstrijden voor de 
juniorenafdeling en benadert verenigingen hiervoor; 
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- spreekt in overleg met de jeugdcommissie en de leiders / leidster af hoeveel 
toernooien er bezocht worden en welke; 

- regelt alternatieve programma's tijdens de winterstop of bij afgelastingen; 
- houdt de standenlijsten van de elftallen van de juniorenafdeling bij; 

 
- verzorgt de kopij van de juniorenafdeling op de website en in het digitale clubblad 

(bv. de wedstrijden die gespeeld moeten worden, namen van toegewezen 
scheidsrechters en de voornaamste vernieuwingen van spelregels uit de officiële 
mededelingen van de KNVB); 

- regelt indien nodig een scheidsrechter bij wedstrijden waarbij er geen voorzien is. 
 
Wedstrijdsecretaris d-e-f 
      Hij/zij: 

- is verantwoordelijk voor een goed competitieverloop en de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden; 

- heeft zaterdags, wanneer de pupillen hun competitiewedstrijden spelen, 
velddienst; 

- ontvangt scheidsrechters en bezoekende verenigingen; 
- In samenspraak verzorgt hij/zij de samenstelling van de elftallen en zorgt hij 

ervoor dat de teams ingeschreven worden voor de competitie en voor eventuele 
toernooien.   

- organiseert, na overleg, oefen- en vriendschappelijke wedstrijden voor de 
juniorenafdeling en benadert verenigingen hiervoor; 

- spreekt in overleg met de jeugdcommissie en de leiders  / leidster af hoeveel 
toernooien er bezocht worden en welke; 

- regelt alternatieve programma's tijdens de winterstop of bij afgelastingen; 
- houdt de standenlijsten van de elftallen van de pupillenafdeling bij; 
- verzorgt de kopij van de pupillenafdeling op de website en in het digitale clubblad 

(bv. de wedstrijden die gespeeld moeten worden, namen van toegewezen 
scheidsrechters en de voornaamste vernieuwingen van spelregels uit de officiële 
mededelingen van de KNVB); 

- regelt indien nodig een scheidsrechter bij wedstrijden waarbij er geen voorzien is. 
 
Jeugdcoördinator 
      Hij/zij: 

- stelt, samen met de leiders/leidsters en de jeugdcommissie, aan het begin van het 
seizoen de elftallen samen; 

- begeleidt de leiders/leidsters eventueel bij gesprekken met spelers en/of ouders; 
- zal met zijn leiders/leidsters en spelers het gezicht van Woenselse Boys zijn; 
- moet de kennis van de spelregels bij de leiders/leidsters en spelers verhogen; 
- zal aan moeten geven wat hij/zij verwacht van de leiders/leidsters; 
- zal sportiviteit hoog in zijn/haar vaandel moeten hebben staan; 
- moet de leidersvergaderingen bijwonen en de daar boven tafel gekomen zaken 

bespreken met de jeugdcommissie; 
- moet regelmatig de wedstrijden van diverse elftallen bezoeken en trainingen 

bijwonen; 
- werkt, samen met de jeugdcommissie, aan de normen en waarden van onze 

jeugdspelers; 
- ondersteunt de jeugdtrainers op het technische en tactische vlak. 

 
 

Kantinecommissie 
De kantinecommissie bestaat uit: het bestuurslid kantinezaken, de beide beheerder(s) van 
de kantine, de 4 vrijwilligers en een van de leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor 
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het totale assortiment, de prijsstelling en openingstijden van de kantine, het indelen van de 
kantinevrijwilligers, het onderhoud en verbeteren van het kantinegebouw (in overleg met de 
commissaris materiaal en onderhoud), de hygiëne en de rentabiliteit van de omzet. 
 
Bestuurslid kantinezaken 
Hij/zij 
      -     is de voorzitter bij de vergaderingen van de commissie; 
      -     verzorgt het verslag van de vergaderingen; 
      -     zorgt voor de versturing van het verslag aan de leden van de commissie en de leden    
            van het hoofdbestuur; Is de voorzitter bij de vergaderingen van de commissie; 
      -     onderhoudt de contacten van en naar het bestuur en van en naar de beheerders en  
            de vrijwilligers; 
 
Kantinebeheerder 
Hij/zij: 
      -     moet de benodigde diploma’s en/of vergunningen hebben; 
      -     bepaalt mede en in overleg met de penningmeester het assortiment, prijsstelling en  
            openingstijden van de kantine; 
      -     verdeelt de werkzaamheden onder de vrijwilligers; 
      -     zorgt voor een goede hygiëne; 
      -     probeert steeds de rentabiliteit van de kantine te verhogen; 
      -     zorgt voor voldoende scholing van de vrijwilligers.      
 
 
Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie bestaat uit 2 leden en zet zich in om financiële bronnen aan te boren 
voor alle activiteiten die binnen onze vereniging georganiseerd worden. Zij maakt jaarlijks 
een begroting van de te verwachten sponsorgelden en inkomsten d.m.v. acties. 

 
Bestuurslid sponsorzaken 
Hij zij 
     -     draagt zorg voor de acquisitie; 
     -     voert gesprekken met (nieuwe) sponsors; 
     -     werkt sponsorcontracten uit of verlengt die; 
     -     organiseert sponsorevenementen; 
     -     actualiseert regelmatig het sponsoroverzicht; 
     -     zoekt voortdurend naar nieuwe sponsormogelijkheden 
     -     woont 1x per maand de hoofdbestuursvergadering bij; 
     -     woont 1x per kwartaal de sponsorcommissievergadering bij; 
     -     spreekt, indien nodig, de debiteuren aan; 
     -     werkt constant de administratie bij i.v.m. de facturering; 
     -     verricht alle overige werkzaamheden. 
 
Lid  
Hij zij 
     -     draagt zorg voor de acquisitie; 
     -     organiseert andere acties voor het genereren van extra financiële inkomsten; 
     -     woont 1x per kwartaal de sponsorcommissievergadering bij; 
     -     verricht alle overige werkzaamheden. 
   
 
 Activiteitencommissie 
De evenementencommissie bestaat uit 2 leden en organiseert allerlei activiteiten voor leden 
en niet-leden. Dit om de sfeer binnen de vereniging te verhogen en de leden meer aan de 
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club te binden. Zij zet jaarlijks een activiteitenplan op en maakt een daarbij behorende 
begroting. 
 
Leden: 

- zij coördineren diverse activiteiten binnen onze vereniging; 
- zij onderhouden de contacten van en naar het bestuur en de leden; 
- zij maken een jaarprogramma; 
- zij zorgen voor publicatie op de website en in het digitale clubblad; 

 
 
Redactie clubblad 
Deze redactie bestaat uit 2 personen en draagt zorg voor de uitgave van het clubblad. Het 
clubblad wordt om de twee weken uitgebracht. Zij verzamelt kopij van het bestuur, diverse 
commissies, afdelingen en leden en levert zonodig eigen bijdragen. Zij onderhoudt contacten 
met diegene die het drukwerk verzorgt en met de sponsorcommissie met betrekking tot de 
advertenties. Zij draagt bovendien de verantwoording voor de bezorgers, de wijkindeling en 
de distributie. 
 
Leden: 

- coördineren de benodigde activiteiten voor de totstandkoming van het digitale 
clubblad; 

- stellen mede het digitale clubblad samen; 
- onderhouden de contacten van en naar het bestuur en de leden; 
- zorgen voor de benodigde publicatie op de website; 

 
 
Commissie vrijwilligers 
Deze commissie bestaat uit 3 leden. 
De commissie houdt zich bezig met het structureel werven, begeleiden, en motiveren van 
vrijwilligers. Tevens evalueert zij regelmatig de groep vrijwilligers met het bestuur. Het doel is 
te voorzien in een tevreden en goed functionerend vrijwilligersbestand binnen alle 
geledingen van de vereniging. 
Op basis van signalen vanuit het bestuur, commissies of geledingen, worden kandidaten 
gepolst en voorgedragen voor vacante functies en taken. De geschiktheid van voorgedragen 
kandidaten wordt bepaald door het bestuur of de betrokken commissie. De commissie 
onderhoudt na plaatsing als onafhankelijk orgaan wel contact met de “nieuwe” vrijwilliger, 
evalueert de bevindingen en koppelt deze zonodig terug naar het bestuur of de betrokken 
commissie. 

 
Voorzitter: 
Hij/zij 
      -     is de voorzitter bij de vergaderingen van de commissie; 
      -     verzorgt de agenda en het verslag van de vergaderingen; 
      -     zorgt voor de versturing van het verslag aan de leden van de commissie en de leden    
            van het hoofdbestuur;  
      -     onderhoudt de contacten van en naar het bestuur en de vrijwilligers; 
      -     coördineert het uitwerken van het vrijwilligersbeleid; 
      -     organiseert en houdt de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de vrijwilligers; 
      -     zorgt voor de archivering van de verslagen van de functioneringsgesprekken; 
      -     brengt verslag uit van de uitkomsten van de gesprekken aan het hoofdbestuur; 
      -     coördineert de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag. 

 
Leden: 
      -     wonen de vergaderingen van de commissie bij; 
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      -     onderhouden de contacten van en naar het bestuur en de vrijwilligers; 
      -     werken mede het vrijwilligersbeleid uit; 
      -     houden de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de vrijwilligers; 
      -     organiseren mede de jaarlijkse vrijwilligersdag. 

 
 

Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden. 
Deze commissie controleert jaarlijks de financiële administratie van de vereniging namens de 
algemene ledenvergadering en brengt daarvan schriftelijk verslag uit. 
 
Leden: 
     -     controleren de financiële administratie, de jaarstukken en de begroting bij de  
            penningmeester;   
     -     brengen schriftelijk verslag uit aan de leden op de algemene kledenverhadering.  
 
 
Commissie Fair-playconvenant 
Deze commissie bestaat uit 3 personen, de coördinator lagere elftallen, een begeleider en 
een clubscheidsrechter. De commissie bewaakt de afspraken in het kader van het Fair-
playconvenant en handelt volgens een door het bestuur vastgestelde procedure. 

 
Leden: 
      -     komen voor overleg bij elkaar na een inbreuk op het fai-play convenant of op verzoek  
            van het hoofdbestuur;       
      -     treden in overleg met de betrokkenen; 
      -     bepalen in overleg de strafmaat en; 
      -     brengen verslag uit en geven een advies aan het hoofdbestuur. 
 
 
Commissaris materiaalbeheer en onderhoud 
De commissaris materiaalbeheer en onderhoud draagt zorg voor het onderhoud en het 
beheer van de accommodatie en voor het beheer en controle van de voetbalmaterialen. 
 
Hij/zij is het contact tussen het bestuur, de terreinbeheerders en de leveranciers.  

 
 

Rest van het kader 
 
Jeugdtrainer 
De volgende taken en bevoegdheden behoren bij de jeugdtrainers. 
Hij/zij: 

- onderhoudt contact met de desbetreffende wedstrijdsecretaris en voert het 
opgestelde jeugdplan uit; 

- geeft met de spelersgroep gestalte aan de gemaakte afspraken; 
- voert de gemaakte afspraken uit c.q. controleert deze en zal er niet voor 

schromen om maatregelen te treffen bij afwijking van deze afspraken en motiveert 
dit naar de betreffende speler(s); 

- leidt de trainingen en maakt aantekeningen van het trainingsbezoek; 
- houdt rekening met de kwaliteit van de spelers en het team en vraagt niet meer 

dan zij aankunnen; 
- zorgt ervoor dat hij ruim voor de training aanwezig is; 
- zorgt ervoor dat de sfeer en het plezier in het voetbal gehandhaafd blijft; 
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- draagt zorg voor het juiste gebruik van het trainingsmateriaal en zorgt dat dit na 
afloop weer op zijn plaats terugkomt; 

- draagt zorg voor informatie-uitwisseling met de desbetreffende wedstrijdsecretaris 
en leiders / trainers uit zijn leeftijdscategorie; 

- zorgt ervoor dat zijn houding en woordgebruik jegens en zijn manier van 
begeleiden van de spelersgroep altijd correct is, want hij is een voorbeeld voor de 
groep; 

- traint op de door de jeugdcommissie aangegeven plaats en tijd; 
- ziet erop toe dat alles in de kleedkamer op de juiste wijze gebruikt wordt, 

voorkomt vernielingen en laat de kleedkamer veegschoon achter; 
- zorgt ervoor dat wordt getraind in de juiste kleding en met de juiste schoenen. 

 
In het kader van de doelen en uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan hebben 
jeugdkaderleden een voorbeeldfunctie en dienen zij zich als zodanig te gedragen.  
Dit betekent: gewenst gedrag stimuleren en maatregelen treffen bij ongewenst gedrag, er 
verzorgd uitzien en zorgen dat er zuinig omgegaan wordt met de accommodatie en de 
materialen. Bovendien zijn voetbalkennis, inzicht en vaardigheden gewenst. 

 
Profiel van een goede F - trainer 

 
Een goede F - trainer is op de eerste plaats een goede begeleider, die op de hoogte is van 
de specifieke kenmerken voor deze leeftijd. Hij straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg 
veel geduld. Het directe wedstrijdresultaat is voor hem volstrekt van ondergeschikt belang. 
Hij kan heel goed communiceren met de ouders, die vaak heel betrokken zijn bij de eerste 
stappen van hun kind in de voetbalwereld. Hij geeft in alle situaties het goede voorbeeld. 
Tips: 

- ga er van uit dat bij het uitleggen van het voetbalspel één keer uitleggen lang niet 
voldoende is; 

- laat een F - je vragen stellen en stel zelf ook vragen aan het kind; 
- leef met de kinderen mee, probeer je te verplaatsen in de wereld van het kind;  
- straf zelden of nooit en zeker niet voortdurend; 
- streef naar een goed contact met de ouders. Ouders kunnen vaak goede 

informatie geven over de achtergronden van het gedrag van hun kinderen; 
- maakt de goaltjes of in orde of ruimt ze op. 

 
Profiel van een goede E - trainer 

 
Een goede E - trainer is voor zijn spelers meer een kameraad en een opleider, met een 
echte voorbeeldfunctie, dan de voetbalkenner die boordevol tactische vondsten zit. Op het 
veld kan hij het goede voorbeeld geven. Ook weet hij in alle omstandigheden resultaten te 
relativeren en ook ouders hiervan overtuigen.  
Tips: 

- laat de E - spelers vooral wennen door te spelen. Het accent moet liggen op het  
ontwikkelen van de technische vaardigheden, zoals het verkrijgen van het 
balgevoel; 

- leer de E - spelers de basisregels op een wijze, die past bij deze leeftijd; 
- bevorder het samenspelen door veel voor de spel- en wedstrijdvormen te kiezen;  
- besteed ook al aandacht aan het groepsgevoel; 
- maakt de goaltjes of in orde of ruimt ze op. 

 
Profiel van een goede D - C - B - A - trainer 

 
De trainer moet aan 2 belangrijke voorwaarden voldoen: 



Overzicht inhoud kaderfunctie s.v. Woenselse Boys                                               pag.  
12 
 

Hij moet enthousiast zijn en over voldoende voetbaltechnische vaardigheden beschikken om 
tijdens de trainingen het goede voorbeeld te kunnen geven. Ook moet de trainer voldoende 
tactische en didactische vaardigheden bezitten. Bovendien reserveert de trainer tijd voor 
persoonlijke gesprekken met zijn spelers en desgewenst met hun ouders. 
Tips: 

- contact met de ouders d.m.v. een ouderavond; 
- stimuleren ook buiten het voetbalveld met voetballen bezig te zijn; 
- voorkeur voor een warming-up met de bal;  
- aandacht voor tweebenigheid; 
- niet teveel tactische tips geven; 
- veel korte partijtjes met bij het A - team veel positiespelletjes; 
- wees consequent in de hantering van de regels, zowel sociale regels als 

spelregels; 
- geef complimentjes, waardeer de prestaties; 
- daag de spelers uit; 
- stimuleer meedenken over oplossen van voetbalproblemen. 

 
Jeugdbegeleider 
De volgende taken en bevoegdheden behoren bij het begeleidingskader. 
Hij/zij: 

- is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het team dat aan hem / haar is 
toevertrouwd; 

- voert de gemaakte afspraken uit c.q. controleert deze en zal er niet voor 
schromen om maatregelen te treffen bij afwijking van deze afspraken en motiveert 
dit naar de betreffende speler(s); 

- onderhoudt zoveel mogelijk contact met de trainer en de desbetreffende 
wedstrijdsecretaris t.a.v. afmeldingen, blessures, ziekte, e.d.; 

- voert het opgestelde jeugdplan uit; 
- geeft mede gestalte aan de gemaakte afspraken binnen de spelersgroep; 
- ziet erop toe dat alles in de kleedkamer op de juiste wijze gebruikt wordt, 

voorkomt vernielingen en laat de kleedkamer veegschoon achter; 
- draagt er zorg voor dat de spelers zich correct gedragen t.o.v. de leiding, 

tegenstander(s), medespeler(s) en spelregels; 
- betrekt ook geblesseerde of gestrafte spelers bij de wedstrijden; 
- vangt spelers na afloop van de wedstrijd en bij bestraffing goed op; 
- zorgt ervoor dat hij ruim voor de wedstrijd aanwezig is; 
- zorgt ervoor dat de sfeer en het plezier in het voetbal gehandhaafd blijft; 
- zorgt voor de invulling van het wedstrijdformulier voor de aanvang van de 

wedstrijd en inlevering van de kopie direct na de wedstrijd bij de 
wedstrijdsecretaris van de betreffende leeftijdscategorie; 

- bezorgt namens de vereniging een attentie bij langdurige ziekte of blessure en 
informeert hierover de wedstrijdsecretaris van de betreffende leeftijdscategorie; 

- treedt zonodig tijdens de wedstrijd op als grensrechter, dan wel als 
scheidsrechter; 

- draagt zorg voor de vervoersregeling bij uitwedstrijden; 
- draagt zorg voor de tenues, tassen en ballen. 

In het kader van de doelen en uitgangspunten van het jeugdbeleidsplan hebben 
jeugdkaderleden een voorbeeldfunctie en dienen zij zich als zodanig te gedragen.  
Dit betekent: gewenst gedrag stimuleren en maatregelen treffen bij ongewenst gedrag, er 
verzorgd uitzien en zorgen dat er zuinig omgegaan wordt met de accommodatie en de 
materialen. Bovendien zijn voetbalkennis en inzicht gewenst. 
 
Begeleider senioren selectie 
De volgende taken en bevoegdheden behoren bij het begeleiding selectie: 
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Hij/zij: 
- vult voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier in; 
- handelt het wedstrijdformulier na de wedstrijd af en geeft dat aan de secretaris; 
- zorgt bij strafprocedures voor een getuigenverslag en voor versturing naar de 

secretaris; 
- houdt in overleg met de trainer(s) schriftelijk opvallende gebeurtenissen, gele 

kaarten, e.d. bij; 
- zorgt dat op de wedstrijddag alles soepeltjes verloopt; 
- ontvangt mede de scheidsrechter en vertegenwoordigers van de tegenstander; 
- heeft een eigen inbreng tot sfeerverhoging; 
- is een verlengstuk van het bestuur en dient zich te allen tijde daarnaar te 

gedragen; 
- speelt snel en op de juiste wijze in op onverwachte zaken of onvoorziene 

omstandigheden; 
- bezoekt 1 x per jaar de jaarlijkse bijeenkomst van de klasse; 
- haalt de wedstrijdkleding bij het wasadres op en brengt die daar ook weer naar 

terug; 
- heeft het beheer over de waardevolle spullen tijdens de wedstrijden; 
- heeft de verzorging voor en de verantwoording over de wedstrijdkleding, 

trainingspakken, e.d.; 
- zorgt indien nodig voor het reserve tenue; 
- houdt de standenlijst in de kantine bij 
- verzorgt en verspreidt de raamaffiches van de thuiswedstrijden van WB1; 
- geeft het verslag van de thuiswedstrijden op zondag door aan de redactie van de 

krant. 
 
In het kader van de doelen en uitgangspunten van het beleidsplan hebben kaderleden een 
voorbeeldfunctie en dienen zij zich als zodanig te gedragen. Dit betekent: gewenst gedrag 
stimuleren en maatregelen treffen bij ongewenst gedrag, er verzorgd uitzien en zorgen dat er 
zuinig omgegaan wordt met de accommodatie en de materialen. Bovendien zijn inzicht en 
voetbalkennis gewenst. 
 
Begeleider senioren lagere elftallen 
De volgende taken en bevoegdheden behoren bij het begeleidingskader: 
Hij/zij: 

- is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond het team dat aan hem / haar is 
toevertrouwd; 

- voert de gemaakte afspraken uit c.q. controleert deze en zal er niet voor 
schromen om maatregelen te treffen bij afwijking van deze afspraken en motiveert 
dit naar de betreffende speler(s); 

- is een verlengstuk van het bestuur en dient zich te allen tijde daarnaar te 
gedragen; 

- onderhoudt zoveel mogelijk contact met de coördinator lagere elftallen t.a.v. 
afmeldingen, blessures, ziekte, e.d.; 

- voert het opgestelde beleidsplan uit; 
- geeft mede gestalte aan de gemaakte afspraken binnen de spelersgroep; 
- ziet erop toe dat alles in de kleedkamer op de juiste wijze gebruikt wordt, 

voorkomt vernielingen en laat de kleedkamer veegschoon achter; 
- draagt er zorg voor dat de spelers zich correct gedragen t.o.v. de leiding, 

tegenstander(s), medespeler(s) en spelregels; 
- betrekt ook geblesseerde of gestrafte spelers bij de wedstrijden; 
- vangt spelers na afloop van de wedstrijd en bij bestraffing goed op; 
- zorgt ervoor dat hij ruim voor de wedstrijd aanwezig is; 
- zorgt ervoor dat de sfeer en het plezier in het voetbal gehandhaafd blijft; 
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- zorgt voor de invulling van het wedstrijdformulier voor de aanvang van de 
wedstrijd en inlevering van de kopie direct na de wedstrijd bij de coördinator 
lagere elftallen; 

- zorgt bij strafprocedures voor een getuigenverslag en voor versturing naar de 
secretaris; 

- bezorgt namens de vereniging een attentie bij langdurige ziekte of blessure en 
informeert hierover de coördinator lagere elftallen en de technische staf van de 
selectie; 

- speelt snel en op de juiste wijze in op onverwachte zaken of onvoorziene 
omstandigheden; 

- heeft het beheer over de waardevolle spullen tijdens de wedstrijden; 
- treedt zonodig tijdens de wedstrijd op als grensrechter, dan wel als 

scheidsrechter; 
- draagt zorg voor de vervoersregeling bij uitwedstrijden; 
- draagt zorg voor de tenues, tassen en ballen. 

 
In het kader van de doelen en uitgangspunten van het beleidsplan hebben kaderleden een 
voorbeeldfunctie en dienen zij zich als zodanig te gedragen. Dit betekent: gewenst gedrag 
stimuleren en maatregelen treffen bij ongewenst gedrag, er verzorgd uitzien en zorgen dat er 
zuinig omgegaan wordt met de accommodatie en de materialen. Bovendien zijn inzicht en 
voetbalkennis gewenst. 
 
Trainer selectie senioren 
 Hij/zij: 

- Onderhoudt de communicatie van en naar de spelers; 
- Onderhoudt de communicatie met de aanvoerder, begeleiding en assistent 

scheidsrechter; 
- Maakt met betrokkenen afspraken over tijdstip van aanwezigheid, gedrag, vervoer, 

e.d.; 
- Maakt op donderdag na de training de opstelling bekend; 
- Zorgt voor een goede sfeer in de kleedkamer, op het veld en in de kantine; 
- Zorgt dat op wedstrijddagen alles soepeltjes verloopt; 
- Heeft een eigen inbreng tot de sfeerverhoging; 
- Overlegt regelmatig met het bestuur en eventueel de spelersraad; 
- Legt in overleg oefenwedstrijden vast; 
- Bereidt het nieuwe seizoen op tijd voor. 

 
Trainer lagere elftallen senioren 
 Hij/zij: 

- onderhoudt de communicatie van en naar de spelers; 
- onderhoudt de communicatie met de aanvoerders en begeleiding; 
- maakt met betrokkenen afspraken over tijdstip van aanwezigheid, gedrag, vervoer, 

e.d.; 
- zorgt voor een goede sfeer in de kleedkamer, op het veld en in de kantine; 
- zorgt dat op wedstrijddagen alles soepeltjes verloopt; 
- heeft een eigen inbreng tot de sfeerverhoging; 

 
Aanvoerder Senioren 
Hij/zij: 

- verzorgt de attenties namens het elftal bij ziekte, huwelijk, geboorte, e.d.; 
- is de tussenpersoon tussen de scheidsrechter en de spelers tijdens de wedstrijden op 

het veld; 
- bewaakt mede de normen en waarden binnen het elftal. 
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Secretaris Zaalvoetbal 
Hij/zij: 

- coördineert de zaalvoetbalafdeling van onze vereniging; 
- onderhoudt de contacten van en naar de KNVB, het bestuur en begeleiders; 
- verdeelt het wedstrijdprogramma; 
- zorgt voor publicatie op de website en in het digitale clubblad; 
- handelt eventuele strafzaken af. 

 
 
Afdeling mini’s 
 
Dagelijkse leiding: 

- is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling; 
- bereidt mede besluiten voor; 
- bepaalt mede het beleid op korte en langere termijn; 
- houdt toezicht op naleving van de gemaakt afspraken; 
- stimuleert en coördineert waar nodig activiteiten binnen de afdeling; 
- bemiddelt bij geschillen binnen de afdeling; 
- fungeert als rechtstreeks aanspreekpunt voor de leden van de mini’s; 
- draagt zorg voor de taakverdeling binnen de afdeling; 

- is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën binnen de afdeling en verzorgt 
de inning van de contributies. 

- voert de correspondentie van de afdeling en archiveert die; 
- maakt een verslag van de vergadering of overlegbijeenkomst en archiveert die; 
- schrijft nieuwe leden in en ontvangt het inschrijfgeld; 
- verzorgt de mededelingen van de afdeling in het clubblad; 
- bezorgt namens de vereniging een attentie bij ziekte of blessure; 

 
Begeleider/trainer: 
Hij/zij: 

- is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de groep mini’s; 
- voert de gemaakte afspraken uit c.q. controleert deze; 
- onderhoudt zoveel mogelijk contact met de dagelijkse leiding en trainers van de 

afdeling; 
- voert het opgestelde jeugdplan uit; 
- geeft mede gestalte aan de gemaakte afspraken binnen de afdeling; 
- ziet erop toe dat alles in de kleedkamer op de juiste wijze gebruikt wordt, voorkomt 

vernielingen en laat de kleedkamer veegschoon achter; 
- draagt er zorg voor dat de spelers zich correct gedragen t.o.v. de leiding, 

tegenstander(s), medespeler(s) en spelregels; 
- vangt spelertjes na afloop van de training en bij bestraffing goed op; 
- zorgt ervoor dat hij ruim voor de training aanwezig is; 
- zorgt ervoor dat de sfeer en het plezier in het voetbal gehandhaafd blijft; 
- draagt zorg voor de tenues, tassen en ballen. 

 
 
 


