
Toelichting bij de organisatiestructuur 
 
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan in een vereniging. 
 
Het Algemeen Bestuur werkt in opdracht van de ALV. Het Algemeen Bestuur bestaat uit het 
de Algemeen voorzitter, de Algemeen secretaris en de Algemeen penningmeester (Dagelijks 
bestuur) en verder drie bestuursleden met de volgende portefeuilles: ‘Voetbalzaken’, 
‘Interne aangelegenheden’ en ‘Externe Communicatie’. 
 
Het Bestuurslid Voetbalzaken is het aanspreekpunt voor de Jeugdcommissie, 
Seniorencommissie en Voetbaltechnische Zaken.  
 
Het Bestuurslid Interne Aangelegenheden is het aanspreekpunt voor de 
Evenementencommissie en Facilitaire Zaken.  
 
Het Bestuurslid Externe Communicatie is het aanspreekpunt voor de Sponsorcommissie en 
PR & Communicatie. 
 
De jeugdcommissie en de seniorencommissie blijven in principe ongewijzigd. De 
jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het begeleidend kader van de jeugdsectie en 
belegt periodiek jeugdleidersvergaderingen. De seniorencommissie doet dat hetzelfde voor 
de senioren inclusief vrouwen. 
 
Voetbaltechnische Zaken, Facilitaire Zaken en PR & Communicatie zijn geen vergaderclubjes, 
maar bij deze gremia is alles gericht op de uitvoering.  
 
Voetbal Technische Zaken heeft periodieke contactmomenten/bijeenkomsten met enerzijds 
VTZ pupillen en anderzijds VTZ junioren/senioren.  
 
De voorzitter Facilitaire Zaken stuurt ook het kantinepersoneel aan. 
 
Verder hebben we enkele personen die met bijzondere taken zijn belast, zoals contributie-
inning en de vertrouwenspersoon. De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor het 
vrijwilligersbeleid en is het aanspreekpunt voor de flexpool van vrijwilligers. Tevens is hij de 
contactpersoon voor het team dat de contacten met (de ouders van) de leden onderhoudt. 
 
Een nieuw fenomeen in dit organogram zijn de Netwerken rondom evenementen. Rondom 
elk evenement wordt een apart tijdelijk team geformeerd. Dit fungeert onder 
verantwoordelijkheid van de Evenementencommissie. De samenstelling van dit netwerk 
wisselt per evenement. Afhankelijk van het evenement zijn de leden afkomstig uit de diverse 
geledingen, zoals natuurlijk de Evenementencommissie, maar ook Facilitaire Zaken, de 
Sponsorcommissie en PR & Communicatie. 
 
De flexpool van vrijwilligers hebben we in het leven geroepen, omdat we altijd hier en daar 
extra handjes kunnen gebruiken. Voor de (ouders van de) leden die zich best voor onze 
vereniging willen inzetten, maar wel de nodige flexibiliteit willen behouden is deze flexpool 
een ideale constructie. 
 
Via het beschrijven van de kaders per commissie, de functiebeschrijvingen en de 
besluitvormingsprocedure annex werkwijze brengen we de organisatiestructuur nog 
helderder in beeld. 


