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1 Voorwoord  
 Voor u ligt het eerste verenigingsplan van S.V. ’t Harde. In het verenigingsplan worden alle 

commissies en besturen van S.V. ’t Harde in het kort beschreven en worden de doelstellingen per 
commissie aangegeven. Dit plan willen we jaarlijks bijwerken en presenteren op de 
voorjaarsledenvergadering. 
In het voorjaar van 2015 heeft de vacaturecommissie van het toenmalig hoofdbestuur de opdracht 
gekregen om alle bestuursleden te interviewen. Er werd onafhankelijk van elkaar de vraag gesteld 
wat er goed gaat en wat er eventueel moet veranderen binnen de vereniging en er werd 
geïnventariseerd wat de ambities van de hoofdbestuursleden waren. Deze vragen zijn gesteld om zo 
goed inzicht te krijgen waar de knelpunten binnen het hoofdbestuur liggen. Er kon dan gericht 
gezocht worden naar kandidaten voor de vacatures die binnen het hoofdbestuur waren ontstaan. 
Deze opdracht is voldaan en dit is later zelfs uitgebreid. In de zomermaanden van 2015 heeft de 
vacaturecommissie ook nog eens 20 leden van de vereniging geïnterviewd. Deze leden zijn een 
gemiddelde doorsnee van de vereniging met o.a.: oud voorzitters, oud bestuursleden, trainers, 
commissieleden, etc. Vanuit deze interviews kwamen een aantal zaken naar voren qua organisatie. 
De hoofdpunten zijn: 

1) Organisatiestructuur S.V. ’t Harde is niet duidelijk voor de leden 
2) Interne communicatie S.V. ‘t Harde is niet helder voor de leden 

Wij hebben aan de vacaturecommissie gevraagd of zij voor het hoofdbestuur aanbevelingen willen 
doen om de organisatiestructuur te wijzigingen. Dit heeft de vacaturecommissie voortvarend 
opgepakt. Zij hebben diverse gesprekken gevoerd met instanties en stichtingen die adviseren op het 
gebied van organisatiestructuur verenigingen. N.a.v. deze gesprekken heeft de vacaturecommissie 
aanbevelingen gedaan voor de nieuwe organisatiestructuur, deze structuur hebben wij op de 
ledenvergadering van 14 december 2015 gepresenteerd en vastgesteld. In hoofdstuk 2 van het 
verenigingsplan staat de huidige structuur weergegeven. Het afgelopen half jaar zijn wij als bestuur 
druk geweest om deze structuur te integreren binnen de vereniging. 
De 2e conclusie die uit de interviews met de leden naar voren kwam, is dat er geen heldere interne 
communicatie c.q. visie is vanuit het hoofdbestuur. Hiermee zijn wij binnen het nieuwe hoofdbestuur 
aan de slag gegaan. Wij kwamen snel tot de conclusie dat wij een verenigingsplan moesten maken. 
Een dynamisch document welke wij ieder jaar op de voorjaarsledenvergadering willen presenteren. 
In dit document wordt per commissie kort ingegaan wat ze doen, wie ze zijn en wat de korte en lange 
termijn doelstellingen zijn. Tevens willen we in dit document vaststellen wat de beleidstukken zijn 
binnen de vereniging waarop, door het hoofdbestuur en de diverse commissies, gestuurd wordt.  
Om te komen tot een verenigingsplan zijn wij als hoofdbestuur gestart met een 0-meting. Wij zijn 
een avond gaan brainstormen met daarbij de vraagstelling: wat gaat er goed, redelijk en slecht 
binnen de vereniging. Hieruit kwamen 43 aandachtspunten naar voren, een mooie basis om mee te 
starten. De 43 aandachtspunten zijn verdeeld over de commissies, deze commissies hebben de 
aandachtspunten opgepakt en deels al gerealiseerd. Ook staan er nog diverse punten open, deze 
openstaande aandachtspunten zijn doelstellingen geworden. Deze doelstellingen staan in dit 
document weergegeven per commissie, op deze manier weet ieder lid waar de betreffende 
commissie op stuurt. 
De bedoeling van het verenigingsplan is dat deze jaarlijks wordt bijgewerkt. De leden krijgen op de 
voorjaarsledenvergadering duidelijk te zien wat de doelstellingen zijn. Een jaar later worden de 
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afgeronde acties weergegeven in dit document en tevens worden de nieuwe doelstellingen 
gepresenteerd, ook als er een doelstelling nog niet is afgerond zal de oorzaak hiervan worden 
weergegeven. 
Als laatste hoofdstuk hebben wij de vastgestelde documenten (publicaties). Op deze lijst staat 
aangegeven met welke beleidsstukken wij als hoofdbestuur werken en waar wij op sturen. De 
komende jaren zal deze lijst verder uitgebreid worden.  
Als hoofdbestuur denken wij met dit verenigingsplan de leden goed inzicht te kunnen geven waar wij 
mee bezig zijn en waar wij naartoe willen als totale vereniging. 
Het afgelopen half jaar was zeer intens voor de hoofdbestuursleden, er is veel opgepakt door een 
ieder. Dit in samenwerking met de bestaande commissies, maar ook met de nieuw opgezette 
commissies. Ook hebben er weer diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. Deze periode heeft 
voor een ieder dan ook veel energie gekost, energie die wij ook graag in de vereniging stoppen. 
Het eerste verenigingsplan is nu nog een relatief kort beschreven document, dit zal de komende 
jaren uitgebreid worden. Wij vinden het belangrijk om dit document nu uit te geven om de interne 
communicatie voor een ieder duidelijk te krijgen. 
Wij zullen het verenigingsplan en de bijbehorende stukken op de website plaatsen, zo kan een ieder 
zien waar wij als bestuur aan werken. Mochten er vragen of aanbevelingen zijn, dan horen wij dit 
graag vanuit de leden. Een ieder kan zien bij wie hij of zij moet zijn binnen de organisatie van  
S.V. ’t Harde. 
Als hoofdbestuur blijven wij verder werken aan onze mooie voetbalvereniging S.V. ’t Harde! 
 
John Reurink 
Voorzitter 
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2 Organinsatie S.V. ’t Harde 
 De bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling per 1 januari 2016 is als volgt: 
 
 
1. Voorzitter    John Reurink 

 PR commissie    
 Bouwcommissie   
 Vertrouwenscommissie 
 Supportersvereniging    2. Secretaris    Gijs van de Ridder 
 Sponsorcommissie 
 Klaverjasvereniging     3. Penningmeester   Vacant 
 Financiele commissie 
 Kantinecommissie   
 Businesseclub  4. Voetbalzaken   René van ’t Goor 
 Technische commissie   
 Toernooicommissie   
 Wedstrijdsecretariaat 
 Scheidsrechterscommissie    5. Facilitaire Zaken   Chris Huenestein 
 Materialen en kleding 
 Accommodatiecommissie  6. Leden    Lucinda Fieten 
 Vrijwilligerscommissie 
 Recreatiecommissie    
 Ledenadministratie 
 Voetbalschool    
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3 Portefeuillehouder commissies 
 

 Voorzitter 
 PR commissie Public Relations is geen samengestelde commissie. Binnen het onderdeel Public Relations vallen meerdere commissies. Doel van Public Relations is zowel interne als externe communicatie goed en éénduidig naar buiten te brengen. De bindende factor in dit geheel is Annemieke Jolink, zij gaat de totale Public Relations bij S.V. ’t Harde aansturen. Deze functie is nieuw binnen de vereniging, daarom zijn er in eerste instantie bijna alleen maar korte termijn doelstellingen weggezet. Dit zijn doelstellingen waar het Public Relations gedeelte binnen S.V. ’t Harde haar handen vol aan zal hebben voor het seizoen 2016 – 2017. 

De commissie Public Relations bestaat uit de volgende onderdelen en vrijwilligers: 
 Public Relations intern / extern 
 Annemieke Jolink (hoofd)  a) Presentatiegidscommissie: 
 José Bos – Brink    Hoofdredactie en coördinator 
 René van ’t Goor    Redactie 
 Arnoud Kamerbeek    Redactie  b) Website: 
 Robert van Hulsteijn    Webmaster     c) 1ste elftal 
 Rick van ’t Hul     Programmaboekje 
 Arnoud Kamerbeek    Voorbeschouwing 
 Vacant      Verslagen 1ste elftal  d) Nieuwsbrief 
 Vacant      Redactie en opmaak 
 Vacant      Redactie  e) Social Media 
 Rick van ’t Hul     Facebook en Twitter 
 Patrick Visch     Facebook en Twitter 
 Ilja Dominique Westerink-v.d. Schootbrugge Facebook en Twitter 
 John Reurink     Facebook en Twitter 

Doelstellingen korte termijn:       Gereed: 
 Presentatiegids uitbrengen voor start Veluwecup  Augustus 2016 
 Uniformiteit presentatiegids/clubgids/programmaboek Augustus 2016 
 Redacteur(en) vinden voor nieuwsbrief   September 2016 
 Interne communicatielijnen/kaders uitzetten  September 2016 
 Externe communicatie bekende lijnen inventariseren September 2016 
 Aanpassen lay-out programmaboekje 1e elftal  September 2016 
 Schrijver wedstrijdverslagen 1e elftal zoeken  September 2016 
 Eénduidige communicatie via social media   Oktober 2016 
 Externe communicatie nieuwe lijnen onderzoeken  November 2016 
 Website S.V. ‘t Harde vernieuwen    Januari 2017 
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Doelstellingen lange termijn: 
 Beeldbank realiseren, archivering verleden 
 Huisstijl S.V. ’t Harde creëren 

 Bouwcommissie De bouwcommissie is een commissie op projectbasis, deze commissie geeft sturing aan het bouwproces accommodatie S.V. ’t Harde. Na uitvoering van revitaliseringsplan van  25 november 2014 zal de commissie weer opgeheven worden, of misschien in een andere vorm doorgaan. De verantwoordelijkheden van de bouwcommissie zijn vastgelegd in een document, genaamd: 150218 Ondertekende opdracht hb – bc. Dit document is toegevoegd aan de lijst publicaties in hoofdstuk 4. Dit document is ondertekend door de toenmalige voorzitter  Eibert Kroneman en bestuurslid bouwzaken John Reurink. 
De bouwcommissie bestaat uit de volgende onderdelen en vrijwilligers: 

1) Stuurgroep 
 Hoofdbestuur is stuurgroep en verantwoordelijk voor het totale project, ook financieel. 
 Binnen hoofdbestuur is John Reurink verantwoordelijk voor het bouwproces.  2) Projectgroep 
 John Reurink (vanuit hoofdbestuur)  Projectleider 
 Albert van Os      Financiën 
 Bertus Jeensma     Contactpersoon overheid  3) Bouwgroep 
 John Reurink     Projectleider 
 Arnold Visch     Werkvoorbereider 
 Wilco Oosterbos     Vrijwilligerscoördinator 
 Gert Dekker     Uitvoerder 
 Wim Reurink     Uitvoerder 
 Johan Struik     Installaties 

Doelstellingen korte termijn: 
 Afronden fase 1 binnen de financiële kaders, zoals gesteld in document  “150218 Ondertekende opdracht hb – bc”. Daarbij opgemerkt dat er in fase 1 inmiddels al diverse  werkzaamheden zijn meegenomen, welke begroot waren voor fase 2 of verder. 
 Opstarten werkzaamheden fase 2, welke wij graag in het voorjaar van 2017 willen gaan starten. Wat fase 2 in gaat houden is nu nog niet bekend, er wordt in ieder geval gestart vanaf het huidige ballenhok richting kleedkamer 7 & 8. Hoe ver er dan gebouwd kan worden is afhankelijk van succes financiële acties, welke in het seizoen 2016 -2017 georganiseerd gaan worden. 
 Evalueren fase 1 met alle verantwoordelijken en bouwpartners. 

Doelstellingen lange termijn: 
 Revitaliseringsplan in 5 jaar af te ronden. Dit zal veel afhangen van de financiën en de bereidwilligheid van de vrijwilligers onder de leden. 
 Accommodatie afronden met deugdelijke materialen, waarbij de accommodatie de komende 30 jaar weer tegen een “stootje” kan. 
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 Vertrouwenscommissie De vertrouwenscommissie opereert volledig onafhankelijk en zal normaliter het hoofdbestuur niet inschakelen bij een case indien dit niet benodigd is. Mocht dit wel nodig zijn, dan wordt alleen de voorzitter ingelicht. De voorzitter bekijkt of case inderdaad binnen het dagelijks bestuur cq. hoofdbestuur behandeld moet worden. 
Er is een protocol vertrouwenscommissie (datum 2 juni 2016) opgesteld. Hierbij wordt uitgebreider op de materie ingegaan. We willen duidelijk maken dat de vertrouwenscommissie geen rechtbank is. De commissie probeert de onderwerpen die behandeld worden zo geruisloos mogelijk af te handelen.  
De vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

 Ad Claassen 
 Jacqueline van Dijk 
 Albert van Os 

Per case opereert de vertrouwenscommissie met 2 personen, dit is afhankelijk van het onderwerp welke er speelt. Dit wordt binnen de commissie gezamenlijk besloten.  Doelstellingen korte termijn: 
 In samenwerking met het hoofdbestuur het introduceren van “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG). Dit proces zal in fases worden uitgevoerd in het seizoen 2016 – 2017. Communicatie hierover zal via de nieuwsbrieven verlopen. 

Doelstellingen langere termijn:  
 Geen bijzondere doelen.   
 Supportersvereniging “Groen Wit” De Supportersvereniging Groen Wit heeft een eigen bestuur, met eigen leden en eigen statuten.  Officieel maakt de supportersvereniging geen onderdeel uit van de voetbalvereniging. Toch willen we de supportersvereniging meenemen in het verenigingsplan, want ze maken wel degelijk deel uit van onze vereniging. De supportersvereniging kan niet bestaan zonder de voetbalvereniging en zijn daarom met elkaar verbonden. 

De statuten van de supportersvereniging zijn heel duidelijk: “De supportersvereniging Groen Wit ondersteunt S.V. ’t Harde financieel en materieel waar mogelijk”. 
Vijf keer per jaar zit er een afvaardiging van supportersverenigingsbestuur om tafel met afvaardiging vanuit hoofdbestuur S.V. ’t Harde. Tijdens deze vergaderingen houden beide besturen elkaar op de hoogte van het wel en wee binnen beide verenigingen. Hierbij worden ook de materiële en financiële prioriteiten met elkaar besproken. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt. Samenwerking en communicatie tussen beide besturen is zeer goed. 
De supportersvereniging stelt jaarlijks een vast bedrag beschikbaar voor de voetbalvereniging  S.V. ‘t Harde. Dit bedrag is 11.250,00 euro. Dit bedrag zal tot en met seizoen 2019 – 2020 aangevuld worden met 8.750,00 euro. Dit om de aflossingslasten van de voetbalvereniging te verlichten voor de lening die de voetbalvereniging is aangegaan bij de gemeente Elburg t.b.v. de verbouwing van kleedkamers fase 1. 
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De Supportersvereniging “Groen Wit” bestaat uit de volgende bestuursleden tijdens seizoen 2015 - 2016: 
 Dennis Elskamp Voorzitter 
 Sjaak Vellekoop Penningmeester 
 Bart Jan Olthuis Secretaris 
 Berend Bruijnes Bestuurslid 
 René Grootkarsijn Bestuurslid 
 Mark Elskamp  Bestuurslid  

Doelstellingen korte termijn: 
 De goede samenwerking tussen beide besturen continueren.  

Doelstellingen lange termijn: 
 De komende 5 jaar gezamenlijk zorgdragen voor een gerevitaliseerd sportpark waar wij als beide verenigingen weer trots op kunnen zijn. 
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 Secretaris 
 Sponsorcommissie Sponsoring is een belangrijke inkomsten bron voor de vereniging, daarnaast zorgt het voor naamsbekendheid en betrokkenheid binnen de gemeenschap. De sponsorcommissie zorgt voor het onderhouden van de bestaande sponsoren en het acquireren van nieuwe sponsoren. Daarnaast zorgt de commissie ervoor dat er sponsoren zijn voor de aanschaf van de kleding van de teams.  (minimaal tenues, trainingspakken en tassen). 

De sponsorcommissie  bestaat uit de volgende vrijwilligers: 
 Mark Timmers (hoofd) 
 Jan Immeker 
 Gerwin Companjen 
 Jan van der Vegte 

Doelstellingen  korte termijn: 
 Overdracht van oude naar nieuwe sponsorcommissie 
 Behouden van sponsoren met aflopend contract  
 Uitvoeren van lopende zaken (presentatiegids, bedrijventoernooi) 
 Duidelijke overlegstructuur opzetten met actielijst en jaaragenda 
 Bepalen en vastleggen van samenwerking met businessclub ‘t Harde 
 Minimaal 10 teams in nieuwe kleding krijgen 
 Strategie voor langere termijn bepalen 

Doelstellingen langere  termijn: 
 Uitbouwen van sponsorinkomsten naar € 50.000 
 Representatieve ruimte realiseren om sponsoren te ontvangen 
 Aantrekkelijk programma ontwikkelen voor bestaande sponsoren 
 Overgang van alle teams naar nieuwe kledinglijn (voor seizoen 2017-2018) 

 
 Klaverjasvereniging De klaverjasvereniging is een op zichzelf staande vereniging binnen S.V. ’t Harde. De leden van de 

klaverjasvereniging zijn lid van de voetbalvereniging, alleen zonder stemrecht. Dit is een afspraak 
vanuit het verleden om zo geen problemen met de sluitingstijden van de kantine te krijgen. Ook kan 
de voetbalvereniging subsidie aanvragen op leden ouder dan 65 jaar. De klaverjasvereniging maakt 
elke donderdagavond gebruik van de kantine van S.V. ’t Harde. 
De kantinecommissie van S.V. ’t Harde regelt vrijwilligers achter de bar, de klaverjasvereniging regelt 
de klaverjasavond. De klaverjasvereniging ondersteunt de voetbalvereniging met diverse bijdragen, 
zowel financieel als materieel. 
Het bestuur van de klaverjasvereniging bestaat uit de volgende leden: 

 Peter van de Burg    Leiding, financiën, inkoop 
 Arris Klein     Ondersteuning 
 Gert Drost     Competitieleider, administratie en publiciteit Op competitieavonden krijgen de heren ondersteuning van Henk Schenk en Anton van der Biezen. 

Doelstellingen klaverjasvereniging: 
 Zorgen voor voldoende aanwas op de klaverjasavonden 
 Goede samenwerking met voetbalvereniging te continueren  
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 Penningmeester 
 Financiële commissie De financiële commissie draagt zorg voor de complete financiële huishouding van S.V. ’t Harde. Het zwaartepunt van de kas beheerder en kas-administrateur ligt bij de kantine, dit is de grootste geldstroom binnen de vereniging. In de bouwcommissie is een projectgroep actief met een financieel administratieve functie welke op projectbasis werkt.   De financiële commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

 Vacant     Penningmeester 
 Peter van den Burg   Kasbeheerder 
 Johan Hut    Kas en kantine administratie 
 Albert van Os     Bouwzaken  Doelstellingen korte termijn: 
 Hoofdbestuur voorzien van verbeterpunten voor financiële situatie 
 Aansluiting houden met kantinecommissie 
 Aansluiting vinden met sponsorcommissie  Doelstellingen lange termijn: 
 Bewaken financiële situatie 
 Voorstellen welke budgetten aan portefeuillehouders (per bestuurs-onderdeel) kunnen worden toegewezen als onderdeel van verenigingsplan   
 Kantinecommissie De kantinecommissie regelt alle zaken die met de kantine te maken hebben. Denk hier bij aan voorraadbeheer, planning en coördinatie personele bezetting en schoonmaak kantine. Daarnaast vervullen zij een adviserende rol in bij het vaststellen van de verkoopprijzen, assortiment, kassasystemen, muziek, digitaal informatiebord en de televisie schermen. Verder houdt zij toezicht op de vastlegging van de financiën van de kantine.  

De kantinecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 
 Marchel Akster    Beheer 
 Kees Vonk    Beheer en inkoop  Doelstellingen korte termijn: 
 Sleutelplan kantine definitief uitvoeren, huidige situatie is niet goed. Sleutels worden ingenomen en weer uitgereikt als sleutelplan waterdicht is 
 Kasverschillen, welke door gebruik van kassa en voorraadbeheer worden gecontroleerd, terugbrengen naar nihil 
 Voorraden achter slot en grendel waardoor kans op oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan 
 Eigen verbruik binnen de vereniging is op dit moment te hoog, kijken naar maatregelen om dit tegen te gaan 
 Sluitingstijden handhaven zoals afgesproken met de gemeente Elburg na aanleiding van protocol verantwoord alcoholgebruik 
 Onderzoeken voor- en nadelen invoeren alleen tapbier   
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 Een kantinebestuur oprichten die de kantinezaken behartigd. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een notulist, een hoofd inkoop (deze heeft ook de taak voor alle reserveringen van de kantine), een vrijwilliger (evt. uit de commissie) indeling kantinebediening (vrijwilligers bar en snackhoek) en eventueel een vrijwilliger (hoofd schoonmaak) 
 Naast het kantinebestuur is er een kantinecommissie/denktank; in deze commissie zitten de mensen die zich bezig houden met de vrijwilligers van de kantine. Deze vergaderen eens in de twee maanden. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het kantinebestuur. Alle zaken die in de kantinecommissie worden besproken, worden in het kantinebestuur behandeld  Doelstellingen lange termijn: 
 optimalisatie van gebruik van de kantine (clubhuis) bewerkstelligen uit oogpunt zowel op basis van het gerief van de gebruikers, als uit financieel oogpunt.  
 Businessclub Business Club ’t Harde maakt gebruik van de faciliteiten van S.V. ’t Harde voor bijeenkomsten welke zij organiseert. Het is een stichting met een eigen bestuur welke geen onderdeel is van S.V. ‘t Harde. De doelstelling van Business Club ’t Harde is het organiseren van bijeenkomsten met als onderwerpen sport, politiek en ondernemen. De leden van Business Club ’t Harde zijn bedrijven uit de regio. Business Club ’t Harde gebruikt eigen middelen en mogelijkheden voor acquisitie van haar leden.   De verhouding tussen de stichting en de vereniging is gebaseerd op  het gebruik van de faciliteiten. De vergoeding hiervoor is gebaseerd op een geschat verbruik van de voorzieningen welke in overleg wordt vastgesteld.  Het bestuur van de Business Club ’t Harde bestaat uit: 

 Marcel van ’t Hul   voorzitter 
 Ellen Grootkarzijn   secretaris 
 Patrick Visch     penningmeester 
 Eddy Pater     algemeen 
 Johan van Putten    algemeen  Doelstellingen korte termijn: 
 Overlegstructuur vastleggen  Doelstellingen langer termijn: 
 Business Club ’t Harde bij S.V. ‘t Harde betrokken houden      
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 Voetbalzaken 
 Technische commissie Om de vereniging naar een hoger plan te kunnen tillen op voetbaltechnisch gebied heb je naast veel talent vooral structuur en duidelijke afspraken nodig. De Technische Commissie (TC) van de  S.V. ’t Harde is aangesteld om deze structuur en afspraken te bewaken. 

De TC  bestaat uit de volgende vrijwilligers: 
 Edwin van Egteren  (Hoofd TC)  
 Wilco Oosterbos  (TC-selectie) 
 Marc Brink   (TC-junioren) 
 Fred Zanting   (TC-pupillen) 
 Hilda Westerink  (TC-vrouwen) 
 Peter van Hulsteijn  (TC-keepers) 

De taken van de TC zijn: 
 Contact onderhouden met, en beoordelen en aanstellen van de trainers 
 De eindverantwoording voor het samenstellen van de verschillende teams 
 Gesprekken voeren met individuele spelers als ook met de spelersraden 
 Communicatie naar en begeleiding van de coördinatoren van diverse lichtingen 

Om de TC-leden te ontlasten zijn er coördinatoren aangesteld, de coördinatoren bestaan uit de volgende vrijwilligers: 
 Jos Tijssen   (Coördinator JO9 – JO11) 
 Peter Olthuis   (Coördinator JO13 – JO15) 
 Maarten van Dijk  (Coördinator JO17 – JO19) 
 Bertha Badenbroek  (Coördinator MO11 – MO-19) 

De coördinatoren belasten zicht met de volgende taken: 
 Bewaken van de aantallen van alle teams op wedstrijddagen 
 Contacten onderhouden met de leiders van de diverse teams 
 Aanspreekpunt voor de ouders 
 Ondersteuning bieden bij het indelen van de teams 

Doelstellingen op korte termijn (< 1 jaar): 
 Invullen vacante posities zodat ieder team het nieuwe seizoen met een complete begeleiding kan beginnen. 
 Toetsen en indien nodig bijwerken beleidsplan TC-voetbalzaken. 
 Voetbaltrainingsplan ontwikkelen voor de jeugd in relatie tot het beleidsplan. 
 Opzetten (interne) scouting binnen de vereniging en introduceren speler volgsysteem. 
 Opzetten opleidingsplan voor de trainers. 
 Opzetten voetbalschool 

Doelstellingen op middellange termijn (1-3 jaar): 
 Opzetten individuele trainingsprogramma’s (bijvoorbeeld techniektraining). 
 Doorontwikkeling van de voetbalschool (aansluiting zoeken bij andere partijen, bijvoorbeeld WIEL). 
 Uitvoeren opleidingsplan trainers. 
 Uitvoeren en door ontwikkelen interne scouting. 
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Doelen voor de lange termijn (3-5 jaar): 
 Zichtbare verbetering van het kwaliteitsniveau van de spelers en het niveau waarop de teams acteren.  
 Toernooicommissie Toernooien zijn een vast onderdeel van het voetbalseizoen. Toernooien zorgen voor plezier, inkomsten, verbroedering en naamsbekendheid en zijn daarom belangrijk voor een voetbalvereniging. De afgelopen jaren zijn er bij S.V. ’t Harde minder grote toernooien georganiseerd door de verbouwingen. Nu de verbouwingen per seizoen 2017-2018 afgerond lijken te zijn is het belangrijk om weer te beginnen met het organiseren van toernooien op sportpark Schenk, hiervoor wordt er een toernooicommissie opgezet. De toernooicommissie zorgt voor het organiseren van de jaarlijkse toernooien bij S.V. ‘Harde. De toernooicommissie werkt hierbij samen met andere commissies (oa kantine-, technische commissie en wedstrijdsecretariaat).  Daarnaast heeft de toernooicommissie een coördinerende rol bij toernooien die door de verschillende teams bij andere verenigingen worden gespeeld.  

De toernooicommissie  bestaat uit de volgende  vrijwilligers: • Vacant (Hoofd) • Miranda Samsen • Vacant  
Doelstellingen  korte termijn: • Invullen van toernooicommissie • Bepalen van taken en verantwoordelijkheden commissie • Maken van jaaragenda en actielijst • Bepalen van doelstellingen  
Doelstellingen langere  termijn: • Op de kaart zetten van aansprekende toernooien met regionale bekendheid  

 Wedstrijdsecretariaat De wedstrijdsecretaris is belast met een aantal organisatorische en uitvoerende taken rondom het verloop van voetbalwedstrijden van de jeugd (A t/m F) en senioren (selectie, overige senioren, 45+, 35+ en G), zij neemt een centrale plaats in binnen onze voetbalvereniging. Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de planning en een goed verloop van alle oefen- beker- en competitiewedstrijden, en verantwoordelijk voor de communicatie naar alle betrokken partijen. Het wedstrijdsecretariaat bestaat voor nu uit een wedstrijdsecretaris jeugd en senioren. 
Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit de volgende vrijwilligers: • Chris Huenestein     Senioren • Marianne van de Schootbrugge   Jeugd • Dennis Elskamp    Consul 
Doelstellingen korte termijn: • De goede samenwerking tussen wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren continueren • Werkzaamheden wedstrijdsecretariaat jeugd en senioren op papier vastleggen • Afspraken rondom afgelastingen aan de hand van het beleid van de KNVB vastleggen, samen met technische commissie en/of bestuurslid voetbalzaken • Werking ‘stoplicht’ verbeteren m.b.t. beschikbaarheid van de velden • Afspraken maken over tijdstippen thuis-oefenwedstrijden voor door de weeks (naast trainen of i.p.v. trainen), samen met technische commissie en/of bestuurslid voetbalzaken 
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• Bij bijeenkomst trainers/leiders de rol/werkwijze wedstrijdsecretariaat presenteren • Werkwijze vastleggen m.b.t. het plannen van oefenwedstrijden en toernooien, zowel uit en thuis. 
Doelstellingen langer termijn: • Wedstrijdsecretariaat jeugd opsplitsen in junioren en pupillen. • Afspraken maken over oefenwedstrijden na de familiedag en voor aanvang nieuwe seizoen (zomerstop)  

 Scheidsrechterscommissie De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat er altijd een scheidsrechter aanwezig is tijdens de wedstijden. Daarnaast zorgt de commissie voor spelregelavonden om zodoende de scheidsrechters te blijven opleiden/ontwikkelen. De scheidsrechterscommissie is ook het aanspreekpunt voor alle scheidsrechters binnen de vereniging. De scheidsrechterscommissie werkt nauw samen met het wedstrijdsecretariaat  en de technische commissie.  
De scheidsrechterscommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

 Vacant (Hoofd) 
 Vacant 
 Vacant  

Doelstellingen  korte termijn: 
 invullen van de commissie 
 goede structuur en werkwijze opzetten van commissie 
 doelstellingen voor langere termijn bepalen 
 goede communicatielijnen opzetten met wedstrijdsecretariaat en TC 

Doelstellingen  korte termijn: 
 Geen bijzonderheden   
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 Facilitaire zaken 
 Commissie materialen en kleding De commissie materialen en kleding zorgt voor een verzorgt kledingpakket en klein materiaal voor de spelers, trainers en verdere leiders en staf van de diverse elftallen van de S.V. ’t Harde. Daarnaast zorgen zij voor de uitgifte en inname van wedstrijdkleding en -materialen en onderhouden zij de kleding en materialen van S.V. ’t Harde   De commissie materialen en kleding bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

 Chris Huenestein Digitaal bijhouden 
 Stevan Reurink  Inname en uitgifte 
 Johan van Egteren Inname en uitgifte 

Doelstellingen korte termijn: 
 Einde van het seizoen inname kleding en het sorteren van kapotte kleding en materialen zodat deze gerepareerd of vervangen kunnen worden   
 Voor aanvang competitie uitgeven van kleding en klein materiaal aan de trainers en (bege) leiders van de diverse teams.  
 Het jaarlijks realiseren van een duidelijke kleding pakket voor al onze spelers, trainers en begeleiders 

Doelstellingen langere termijn: 
 Er voor zorgen dat i.s.m. de sponsorcommissie alle teams en begeleiders van deze teams van een duidelijk kledingpakket voorzien zijn met de uitstraling van S.V. ’t Harde   
 Er voor zorgen dat het materiaal (doelen, doeltjes) op een verantwoorde manier gebruikt worden  
 Accommodatie commissie Het beheren van  de accommodatie, sportvelden en alle daar bijbehorende gebouwen en ruimtes, met uitzondering van de kantine. Het coördineren van het onderhoud en de wekelijkse werkzaamheden, er voor zorgdragen dat de vrijwilligers de middelen tot hun beschikking hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. Beheren van alle apparatuur, computers, telefonie en de verdere communicatie mogelijkheden.  De accommodatie commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

 Johan Struik    Installatie 
 Wim Reurink    Onderhoud 
 Kees Lokhorst    Groenvoorziening 
 Jan Leusink    (Klein) onderhoud 
 Gerrit Zwep    Belijning 
 Dries van de Schootbrugge  Belijning 
 Dirk Nagelhout    Schoonmaak 
 Dries Schuurman   Onderhoud reclameborden 

Doelstellingen korte termijn:  
 Het opnieuw inrichten van materiaal en kleding opslag ruimtes zodat we door kunnen gaan met de (ver) bouw van de kleedkamers  
 De bestuurskamer een kleine opknapbeurt geven  
 De kleedkamers die voorlopig niet verbouwd worden weer voorzien van een kleine opknapbeurt d.w.z. vervangen van kapotte tegels, plafonds sauzen en deuren en kozijnen 
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voorzien van een nieuwe verflaag,  zodat ondanks de veroudering wij er toch zorg voor dragen dat het er verzorgd uit ziet.  
 Verlichting aanleggen bij entree en bij de speeltuin. 
 Rondom het sportpark hekwerk plaatsen 

Doelstellingen lange termijn 
 Vernieuwen van veld 2 (kunstgrasveld) medio 2019-2020 en daarbij gelijktijdig het pupillenveld van kunstgras voorzien.  
 Het aanleggen van een sproei-installatie op deze velden  
 Realiseren van een vierde veld 
 Nieuwe dug-outs plaatsen op het pupillenveld en veld 3  
 Aanleggen van een verbeterde verlichting rondom de velden  
 Tegelpaden om de velden aanleggen of verbeteren  
 De entree vernieuwen en voorzien van verlichting 
 Nieuwe ingang en hekwerk rondom veld 1  
 Vernieuwen geluidsinstallatie sportpark  
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 Leden 
 Vrijwilligerscommissie Wij hebben veel vrijwilligers in de vereniging, maar ook heel veel vrijwilligers die heel veel doen. Om de lasten te verdelen zouden er wel een aantal vrijwilligers bij mogen. Omdat deze commissie nieuw en nog niet ingevuld is, is de inhoud en zijn de doelen van deze commissie nog niet compleet uitgekristalliseerd.  

De vrijwilligerscommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 
 vacant  

Doelstellingen korte termijn:  
 Vrijwilligers beleid op papier zetten en uitwerken 
 Het aantal vrijwilligers vergroten 
 Zorgen dat de elke vrijwilliger op de juiste plek zit, zodat ieder persoon en elke commissie het beste tot zijn recht komt. Overleg tussen commissies noodzakelijk!  
 In kaart brengen huidige vrijwilligers 
 In kaart brengen waar nog behoefte is aan (nieuwe) vrijwilligers 
 Een actiever vrijwilligersbeleid voeren bij (ouders van) nieuwe leden 

Doelstellingen lange termijn: In het vrijwilligersbeleid zal aandacht dienen te zijn voor de 5 B's: 
 Binnenhalen 
 Begeleiden 
 Belonen 
 Behouden 
 Beëindigen 

Hieronder worden de B’s in het kort belicht en zien we dat alle B’s even belangrijk zijn want als één ervan verwaarloosd wordt zal dat meteen gevolgen hebben voor de andere B’s:  Binnenhalen Bij het werven van nieuwe vrijwilligers spelen vraag en aanbod een belangrijke rol. Het werven wordt gezien als het afstemmen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op elkaar. Indien dat niet goed gebeurt is de kans op teleurstellingen groot en stapt de vrijwilliger er na korte tijd toch weer uit.  Begeleiden Om nieuwe vrijwilligers zich snel thuis te kunnen laten voelen in een organisatie worden deze geïntroduceerd en begeleid. De vrijwilligerscoördinator is voor een nieuwe vrijwilliger een belangrijke steun bij het vinden van de weg in de organisatie en de nieuwe functie. Na de introductie is de rol van de vrijwilligerscoördinator en ook van medevrijwilligers erg belangrijk om ervoor te zorgen dat de nieuwe vrijwilliger de functie leuk vindt, maar ook  leuk blijft vinden!  Belonen (waarderen) Belonen/waarderen is veel meer op een persoonlijke manier duidelijk maken dat de inzet van de vrijwilliger wordt gewaardeerd en dat niet (alleen) met geld. Vrijwilligers vragen dikwijls geen, of slechts een gedeeltelijke vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Belonen is meer dan het bekende schouderklopje. De wijze van waarderen heeft vooral ook te maken met de motieven waarom iemand vrijwilliger wordt. (Bv vrijwilliger van de maand).  
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Behouden Het is van belang dat de vrijwilliger het werk leuk vindt en ook blijft vinden. Het is van belang dat de organisatie probeert goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en leeft onder haar vrijwilligers.(Communicatie!)  Beëindigen Als iemand wil stoppen is het de kunst om goed uit elkaar te gaan en te weten waarom iemand stopt. Een ‘bedankgesprek’ met de stoppende vrijwilliger is een prima en noodzakelijk aandachtspunt. (vertrouwenscommissie, bedankje) 
 

 Recreatiecommissie De recreatiecommissie zorgt voor een aantal activiteiten per seizoen anders dan voetbal. Al jaren lang organiseren zij voor de jongste kinderen het Sinterklaasfeest en het Paaseieren zoeken. Daarnaast organiseren zij ook met veel enthousiasme de jaarlijkse familiedag en de snertloop. De commissie bestaat uit 3 dames, waar zij hulp nodig hebben schakelen zij deze zelf in. 
De recreatiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

 Ilja-Dominique Westerink- van de Schootbrugge (hoofd) 
 Bernice Groothuis  
 Jelske Fikse 

Doelen korte termijn: 
 Komend Jaar activiteiten opzetten om inkomsten te genereren voor de nieuwe kleedkamers. Het idee is dat alle leden meehelpen! 
 Activiteiten voor de oudere jeugd opzetten. 
 Sinterklaas, Pasen, Snertloop en Familiedag in stand houden en kwaliteit borgen.  

Doelen lange termijn: 
 Een vast aantal activiteiten per jaar organiseren.  
 Een afwisselend programma voor alle leeftijdsgroepen in de vereniging bieden.  
 Ledenadministratie De ledenadministratie draagt zorg voor een correcte afhandeling van nieuwe leden en leden die afscheid nemen van de vereniging. Hij zorgt er voor dat alle informatie op de juiste plek terecht komt en verzorgt de aan- en afmeldingen in sportlink.  

De ledenadministratie bestaat uit de volgende vrijwilliger: 
 Kay Bosscha  

Doelstellingen korte termijn:  
 Zorg dragen dat nieuwe leden snel in het juiste elftal terecht komen 
 Een koppeling maken met nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers (of ouders) 
 Het inschrijfformulier updaten 
 Nieuwe leden verwelkomen met een informatie gids en deze gids bij huidige leden digitaal onder de aandacht brengen  

Doelen lange termijn: 
 Een degelijke ledenadministratie behouden 
 Uitbreiding efficiënt gebruik van sportlink  
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 Voetbalschool De voetbalschool is voor de allerjongste voetballertjes (3 tot 6 jaar) die vrijblijvend en gratis spelenderwijs met voetbal kennis maken. De trainingen van de voetbalschool worden verzorgd door Be Korf.  
De voetbalschool is op dit moment niet heel groot en mag wat meer aandacht en body krijgen.  
De voetbalschool wordt begeleidt door: 

 Anne-Frida van de Schootbrugge 
Doelen korte termijn:  

 Werven van nieuwe leden 
 Promotie uitbreiden bv door ontwerp eigen mascotte, t-shirt e.d.  

Doelen lange termijn: 
 Een stabiele groep voetballertjes in de voetbal school hebben (+/- 30 a 40) 
 De voetbalschool moet zorgen voor een stabiele inbreng van nieuwe leden 
 Deelnemen aan toernooitjes/wedstrijden in de regio 
 In de regio niet onderdoen voor de voetbalscholen van omliggende verenigingen 
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4 Publicaties 

vastgesteld Versie Document Waar te vinden 
2003  Statuten S.V. ‘t Harde www.svtharde.nl bij ‘publicaties’ 
09 februari 2015  Ondertekende opdracht hoofbestuur en bouwcommissie www.svtharde.nl bij ‘publicaties’ 
02 juni 2016 Versie 1.0 Vertrouwenscommissie protocol www.svtharde.nl bij ‘publicaties’ 
20 juni 2016 Versie 1.0 Verenigingsplan S.V. ‘t Harde www.svtharde.nl bij ‘publicaties’ 
20 juni 2016 Versie 1.0 Technisch beleidsplan www.svtharde.nl bij ‘publicaties’ 
    

 
 

 


