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Vastgesteld Versie Opmerking/wijziging 

20 juni 2016 Versie 1.0 Verenigingsplan S.V. ’t Harde 2016 - 2021  

26 juni 2017 Versie 2.0 Update verenigingsplan S.V. ’t Harde 2017-2022 - organisatie penningmeester 
gewijzigd [Erwin Nagelhout toegevoegd als bestuurslid, Businessclub is 
vervallen]- organisatie voetbalzaken gewijzigd [wedstrijdsecretariaat en 
commissie scheidsrechterszaken zijn samengevoegd onder ‘wedstrijdzaken’, 
hieraan is pupil van de week toegevoegd] – organisatie leden is gewijzigd 
[Incasseren contributie is als apart onderdeel toegevoegd] – Huisstijl S.V. ’t 
Harde en alcoholconvenant als bijlage toegevoegd. 

15 juni 2018 Versie 3.0 Update verenigingsplan S.V. ’t Harde 2018 - 2023 

9 augustus 2018 Versie 3.1 Nieuw alcoholconvenant met gemeente Elburg als bijlage toegevoegd. 

17 juni 2019 Versie 4.0 Update verenigingsplan S.V. ’t Harde 2019 – 2024. Toegevoegd aan de bijlagen: 
Alcohol convenant gemeente Elburg d.d. 30 januari 2019 en akkoord lening 
gemeente Elburg bouwfase twee d.d. 11 februari 2019. 

1 december 2020 Versie 5.0 Update verenigingsplan S.V. ’t Harde 2020-2025. Toegevoegd aan de bijlagen: 
Protocol bij overlijden. 

1 augustus 2021 Versie 6.0 Update verenigingsplan S.V. ’t Harde 2021 - 2026 

1 mei 2022 Versie 7.0 Update verenigingsplan S.V. ’t Harde 2022 - 2027 



 

 

 Verenigingsplan S.V. ’t Harde 2022 - 2027 

3 

 

Inhoudsopgave 
1 Voorwoord ...................................................................................................................................... 4 

2 Organisatie S.V. ’t Harde ................................................................................................................. 5 

3 Portefeuillehouder commissies ....................................................................................................... 6 

 Voorzitter ................................................................................................................................ 6 

 Vertrouwenscommissie ................................................................................................... 7 

 Supportersvereniging “Groen Wit” ................................................................................. 8 

 Actiecommissie ................................................................................................................ 9 

 Secretaris ................................................................................................................................. 6 

 Sponsorcommissie ......................................................................................................... 10 

 PR commissie ................................................................................................................. 11 

 Klaverjasvereniging ....................................................................................................... 12 

 Penningmeester .................................................................................................................... 13 

 Financiële commissie ..................................................................................................... 13 

 Kantinecommissie ......................................................................................................... 13 

 Voetbalzaken ......................................................................................................................... 15 

 Technische commissie ................................................................................................... 15 

 Toernooicommissie ....................................................................................................... 16 

 Wedstrijdzaken .............................................................................................................. 17 

 Facilitaire zaken ..................................................................................................................... 15 

 Commissie materialen en kleding ................................................................................. 19 

 Accommodatie commissie ............................................................................................ 20 

 Leden ..................................................................................................................................... 21 

 Vrijwilligerscommissie ................................................................................................... 21 

 Recreatiecommissie ...................................................................................................... 22 

 Ledenadministratie ........................................................................................................ 23 

 Incasseren contributie ................................................................................................... 23 

 Voetbalschool ................................................................................................................ 23 

4 Publicaties ..................................................................................................................................... 25 

5 Bijlagen .......................................................................................................................................... 26 

 Huisstijl S.V. ’t Harde ............................................................................................................. 26 

 Alcoholconvenant gemeente Elburg d.d. 30 januari 2019 .................................................... 27 

 Akkoord lening gemeente Elburg bouwfase twee d.d. 11 februari 2019 ............................. 30 

 Protocol bij sterfgevallen in relatie met voetbalvereniging S.V. ’t Harde ............................. 33 



 

 

 Verenigingsplan S.V. ’t Harde 2022 - 2027 

4 

 

1 Voorwoord  

Voor u ligt het 7e verenigingsplan van S.V. ’t Harde. Het afgelopen seizoen verliep wederom niet zoals 
gehoopt. Vanaf 13 november 2021 was er geen publiek meer welkom op het sportpark. De kantines en 
kleedkamers waren nog wel geopend met de 1,5 meter restrictie. Twee weken later vanaf 29 november 
moest het sportpark om 17.00 uur gesloten zijn. Dit hield in dat er overdag nog wel getraind en 
gevoetbald mocht worden. Voor de senioren betekende dit dat er ’s avonds niet getraind kon worden, 
maar wel op de zaterdagen voetballen. Uiteindelijk heeft de KNVB besloten dat er geen 
competitiewedstrijden gespeeld werden vanaf 2 december. Velen hadden de vrees dat er voor de 3e keer 
op rij geen competitie uitgespeeld kon worden. Gelukkig mocht er vanaf 28 januari weer gevoetbald 
worden. Een maand later speelde S.V. ’t Harde zijn eerste competitiewedstrijd tegen ’s Heerenbroek 
thuis. Gelukkig lijkt nu alles dit seizoen uitgespeeld te kunnen worden. 

Het afgelopen seizoen hadden wij al geen grote doelstellingen gepresenteerd. Dit is in deze periode erg 
lastig. Je wilt beleid uitstippelen, maar er gebeurt op dit moment zoveel in de wereld, dat het zelfs soms 
voor een voetbalvereniging lastig is om voor sommige onderdelen goed beleid te maken. De dillema’s 
waar wij mee te maken hebben, gaan voornamelijk over Corona. Op moment van schrijven (medio april 
2022) lijkt er weinig aan de hand met Corona, maar wij weten dat als de “r” weer in de maand is er weer 
kans is op Corona uitbraken. Toch gaan wij qua begroting nu wel uit van een normaal seizoen. Mocht er 
iets gebeuren, dan moeten wij de begroting gewoon gelijk bij gaan stellen. Wij hebben eerder bewezen 
dit goed te kunnen. 

Andere dilemma’s zijn de hoge gas- en stroomrekeningen. Wij hebben nog contracten met 
energieleveranciers tot en met eind 2022, maar daarna zullen wij ook een duur contract moeten afsluiten. 
Als er geen compensaties vanuit de overheid komen, dan moeten wij deze kosten ook doorberekenen in 
de contributies. Iets wat wij uiteraard helemaal niet willen. 
Wij zijn ook nog druk met bouwen, bouwfase 3 hebben wij nu ook in 2 fases geknipt. Zo houden wij de 
kosten in de hand, want de grondstofprijzen worden steeds duurder. Dit heeft grote gevolgen voor de 
bouwmaterialen. 

Al met al zijn wij in onzekere tijden beland. Toch moet je doorgaan met beleid maken en zorgdragen dat 
de vereniging goed blijft draaien. Daarom blijven wij werken om de nodige stappen vooruit te maken. 
Zowel op voetbaltechnisch gebied, als aan onze accommodatie en bovenal aan de saamhorigheid binnen 
onze vereniging. Wat de Coronatijd ons vooral geleerd heeft, is dat het sociale aspect van de vereniging 
het meest gemist werd. Daarom is het prettig dat wij tot en met de zomer in ieder geval de evenementen 
ongehinderd kunnen organiseren. In het nieuwe seizoen mogen wij de Veluwecup organiseren, gelijk een 
mooi begin van seizoen 2022 – 2023. Dit hopelijk in de 3e klasse!  

Namens het hoofdbestuur:  
John Reurink 
Voorzitter 
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2 Organisatie S.V. ’t Harde 
 

De bestuurssamenstelling en portefeuilleverdeling per 1 juli 2022 is als volgt: 

 

1. Voorzitter    John Reurink    
• Bouwcommissie   

• Vertrouwenscommissie 

• Supportersvereniging 

• Actiecommissie   
 

2. Secretaris    Michiel Vlijm 
• Sponsorcommissie 

• Klaverjasvereniging  

• PR commissie   
 

3. Penningmeester   Erwin Nagelhout 
• Financiële commissie 

• Kantinecommissie   
 

4. Voetbalzaken   Vacant 
• Technische commissie    

• Toernooicommissie   

• Wedstrijdzaken   
 

5. Facilitaire Zaken   Hans Timmers 
• Materialen en kleding 

• Accommodatiecommissie 
 

6. Leden    Vacant 
• Vrijwilligerscommissie 

• Recreatiecommissie    

• Ledenadministratie 

• Incasseren contributie 

• Voetbalschool  
  

7. Ondersteuning hoofdbestuur Vacant 
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3 Portefeuillehouder commissies 
 

 Voorzitter 
Onder het voorzitterschap hangen diverse commissies. Er zijn echter ook onderdelen welke niet onder 
een commissie te vangen zijn, denk hierbij aan bijvoorbeeld alles rondom Covid-19. De voorzitter zal hier 
dan een sturende rol in nemen. 
 
Doelstelling doorlopend 2022-2027: 

• Maatschappelijke betrokkenheid: Stevig verankerd in gemeenschap. Goede contacten met 
Gemeente Elburg, Stichting Wiel, KNVB, ZWA, buurtverenigingen, andere verenigingen in het 
dorp, MFC en scholen. Hier hebben alle bestuursleden hun aandeel in gedaan. 
 

Niet gerealiseerde doelstellingen 2019-2020: 

• Oprichten jeugdbestuur met alleen maar jeugdleden. Dit wordt een doelstelling voor de langere 
termijn. Ook zal er bekeken worden of hier wel behoefte aan is 
- De behoefte is er op dit moment niet en zal van onze doelstellingenlijst verwijderd worden 

 
Gerealiseerde doelstelling 2021-2022: 

• Kunstgras op pupillenveld, dit wordt in de zomer van 2022 gerealiseerd. 
 
Doelstellingen 2021-2022: 

• Regulier overleggen buurtverenigingen/gemeente opzetten. 1ste overleg staat gepland met 
Owios, ESC, DSV en KNVB. 
- Er is veel regulier overleg, zelfs tussen alle voetbalverenigingen van de gemeente Elburg en 

Oldebroek, samen met de KNVB. Dit overleg staat nu voor 2x per jaar ingepland. 
 
Doelstellingen lange termijn: 

• Vereniging nog meer verankerd in de samenleving. Tijdens de verkiezingsperiode veel contact 

met politieke partijen gehad. Men was verrast over hetgeen wij allemaal organiseren en 

faciliteren. Denk hierbij aan “Walking Football”, G-voetbal en al onze activiteiten ten tijde van 

Covid. 

 Bouwcommissie 
Bouwfase 1 & 2 zijn afgerond. Inmiddels is S.V. ’t Harde een nieuwe ontvangstruimte, massageruimte, 
techniekruimte, toiletgroep en 7 nieuwe kleedkamers rijker. Fase 3 is inmiddels opgestart.  
 
De bouwcommissie bestaat uit de volgende onderdelen en vrijwilligers: 
 

1) Stuurgroep 

• Hoofdbestuur is stuurgroep en verantwoordelijk voor het totale project, ook financieel. 

• Binnen het hoofdbestuur is John Reurink verantwoordelijk voor het bouwproces. 
 

2) Projectgroep 

• John Reurink (vanuit hoofdbestuur)  Projectleider 

• Albert van Os     Financiën 
 

3) Bouwgroep 

• John Reurink    Projectleider 

• Hans Timmers    Facilitair 

• Wim Reurink    Uitvoerder 

• Johan Struik     Installaties 
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Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022: 

• Start bouwfase 3   
 
Doelstellingen 2022-2023: 

• Kosten in kaart brengen entreepartij en werkzaamheden in kantine 

• Kosten in kaart brengen t.a.v. verduurzamen accommodatie. De hoge energieprijzen nopen 
ons om dit spoedig op te pakken 

 
Doelstellingen lange termijn: 

• Dak kantine vervangen    

• Renoveren kantine  

• Start bouw entreepartij 
  

 

 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 de case inderdaad binnen het hoofdbestuur behandeld moet 
worden. 

Er is een protocol vertrouwenscommissie (datum 2 juni 2016) opgesteld, hierin wordt uitgebreider op de 
materie ingegaan. Wij 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: 

• Vacant 

• Alie van ‘t Hul 

• Albert van Os 

Ad Claassen is gestopt als lid van de vertrouwenscommissie. Er wordt gezocht naar een opvolger voor Ad 
Claassen.  
 
Doelstelling doorlopend 2022-2027: 

• In samenwerking met het hoofdbestuur, het introduceren van “Verklaring Omtrent Gedrag” 
(VOG). Doorgaan met wat wij in seizoen 2017-2018 gestart zijn; het verder doorvoeren van de 
VOG voor alle vrijwilligers. Dit proces is een continu proces, welke bewaakt wordt door 
vertrouwenscommissie. 
 

Albert van Os begeleidt alle aanvragen vanuit de vertrouwenscommissie. Albert zal alle verklaringen 
verzamelen en beheren. Hierbij zal Albert contact houden met de vrijwilligerscommissie om zo in de gaten 
te houden dat voor alle vrijwilligers een VOG wordt aangevraagd. De VOG binnen S.V. ’t Harde is 5 jaar 
geldig. 
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 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 wij de 
supportersvereniging meenemen in het verenigingsplan, want zij 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 een afvaardiging 
vanuit het hoofdbestuur van 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 normaal 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 2024 – 2025 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&2. Voor seizoen 2020 – 2021 heeft de Supportersvereniging het bedrag gehalveerd 
naar 10.000 euro. Door de perikelen rondom Covid-19 heeft de supportersvereniging bijna geen 
inkomsten. Voor het seizoen 2022-2023 gaan wij weer uit van de “normale € 20.000,00 aan bijdrage 
vanuit de supporters vereniging. 

De Supportersvereniging “Groen Wit” bestaat uit de volgende bestuursleden tijdens seizoen 2022- 2023: 

• Dennis Elskamp    Voorzitter 

• Sjaak Vellekoop    Penningmeester 

• Bart Jan Olthuis    Secretaris 

• René Grootkarsijn   Bestuurslid 

• Mark Elskamp    Bestuurslid 

• Stijn Bosscha    Bestuurslid 

• Sjoerd Bosscha    Bestuurslid 

• Herwin Leusink    Bestuurslid 
 
Na dit seizoen stoppen Dennis en Mark Elskamp & Herwin Leusink als bestuursleden van de 
supportersvereniging. Opvolgers zijn op moment van schrijven nog niet bekend. 
 
Doelstellingen doorlopend 2022-2027: 

• De goede samenwerking tussen beide besturen continueren. 

• De komende 5 jaar gezamenlijk zorgdragen voor een gerevitaliseerd sportpark waar wij als beide 
verenigingen weer trots op kunnen zijn. 

 
Doelstellingen 2022 – 2023 

• Zorgen voor een goede invulling van de vacante bestuursfuncties 

 
Afgelopen seizoen zijn er geen grote investeringen gedaan, wel heeft de supporters vereniging diverse 
bijdragen gedaan aan de grotere reparaties van diverse machines op het sportpark. Vanwege Covid heeft 
supporters vereniging een zuinig beleid gehanteerd. 
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 Actiecommissie 
Deze commissie wordt geleid door Wilco Palm. Jaarlijks wil de actiecommissie minimaal 3 acties 

organiseren, waarbij de opbrengsten t.b.v. de vereniging gaan. Primair worden de opbrengsten gebruikt 

voor aflossing lening bij de gemeente Elburg, welke afgesloten is ten behoeve van de verbouwing, 

bouwfase 1 & 2. 

Jean Michel van de Schootbrugge en Lammert Wittingen helpen mee met het realiseren van een G-bus 

voor onze G-teams. 

Jaarlijks terugkomende acties: 

• Vleesactie organiseren       

• Actie met Bakkerij Grootkarzijn organiseren| 
  

 
Doelstelling voor 2022 - 2023 

• Veiling organiseren, dit bovenop de huidige acties 

• Afronden acties t.b.v. realiseren van G-bus, bus beschikbaar vanaf nieuw seizoen 2022 – 2023 

• Aanvulling bij actiecommissie 
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Secretaris 

 Sponsorcommissie 
Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron 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 (vacant)   Hoofd 

• Jan van der Vegte   Lid 

• Rico Leusink    Lid 

• Ingrid van de Ridder   Lid 

• Vacant     Lid 
 

Gerealiseerde doelstellingen 2021 - 2022:  

• Behouden van hoofdsponsor.   

• Behouden van sponsorinkomsten op € 60.000. 
 
Niet gerealiseerde doelstellingen 2021 - 2022: 

• Bordencapaciteit rondom hoofdveld volledig gebruiken voor betalende sponsoren.  

• Volmaken van het uitgebreide “vrienden van ’t Harde” bord. Op het moment van schrijven is er 
nog ruimte op het bord. Met het bedrijventoernooi en familiedag wordt gepoogd het bord vol te 
maken. 

• Uitbreiden bordencapaciteit rondom kunstgrasveld. 

• Uitbreiden van sponsorcommissie. 

Doelstellingen doorlopend 2022 - 2027: 

• Uitvoeren van de lopende zaken (presentatiegids, bedrijventoernooi, sponsorevent). 

• Behouden van sponsoren met aflopend contract.  
 
Doelstellingen 2022 - 2023:  

• Behouden van sponsorinkomsten op € 60.000.  

• Opvolging vinden voor hoofdsponsor jeugd.  

• Uitbreiden bordencapaciteit rondom kunstgrasveld. 

• Uitbreiden van sponsorcommissie. 

Doelstellingen lange termijn: 

• Uitbouwen van sponsorinkomsten naar € 65.000. 

• Representatieve ruimte realiseren om sponsoren te ontvangen. 

• Aantrekkelijk programma ontwikkelen voor bestaande sponsoren. 
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 PR commissie 
Public Relations is geen samengestelde commissie. Binnen het onderdeel Public Relations vallen 
meerdere commissies. De commissie Public Relations bestaat uit de volgende onderdelen en vrijwilligers: 

❖ Public Relations intern / extern 

• Erik Elbers     Hoofd 
 

a) Presentatiegidscommissie: 

• Erik Elbers     Hoofdredactie en coördinator 

• Jean Michel van de Schootbrugge   Redactie 

• Arnoud Kamerbeek    Redactie 

• René van ‘t Goor    Redactie 

• Hilke Vos     Redactie 

• John Reurink     Redactie 

• Michiel Vlijm     Redactie 

• Mark Timmers     Sponsorzaken 
 

b) Website: 

• Robert van Hulsteijn    Webmaster 

• Jean-Michel van de Schootbrugge  Redactie 

• Rick van ’t Hul     Redactie 

• Annemieke Jolink    Redactie 
    

c) 1ste elftal 

• Arnoud Kamerbeek(vacant)   Voorbeschouwing 

• Vacant      Verslagen 1ste elftal 
 

d) Nieuwsbrief 

• Hilke Vos     Redactie 

• John Reurink     Redactie 
 

e) Social Media 

• Rick van ’t Hul     Facebook en Twitter 

• Jean Michel van de Schootbrugge  Facebook en Twitter 

• Vacant      Facebook en Twitter 
 

f) Fotografengroep 

• Annemieke Jolink    Coördinator 

• Kees Bette     Fotograaf 

• Hans Timmers      Fotograaf 

• Paul Berkhout     Fotograaf 

Gerealiseerde doelstellingen 2021 -2022:  

• Vacature hoofd PR invullen.  

• Onderzoeken haalbaarheid nieuwe website of optimaliseren bestaande website. 

• Uitbreiding van aantal mensen binnen PR commissie. 

• Bijhouden beeldschermen met indeling velden/kleedkamers en nieuws. 

• Een nieuw softwaresysteem implementeren voor TV schermen. 

Doelstellingen doorlopend 2022 - 2027: 

• Foto’s uit beeldbank sorteren en archiveren.  

Doelstellingen 2022 - 2023: 

• Realiseren nieuwe website. 
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• Foto’s uit beeldbank sorteren en archiveren. 

• Uitbreiding van aantal mensen binnen PR commissie en reorganisatie commissies. 

• Verder ontwikkelen planningsmatig werken per activiteit binnen de vereniging. 
  
 

   

 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 60 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 der Burg    Leiding, financiën, inkoop 

• Gert Drost     Competitieleider, administratie en publiciteit 

De klaverjasavond op de donderdag zal weer worden hervat wanneer de 1.5m regel is verdwenen. 
 

Doelstelling doorlopend 2022-2027: 
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: 

• Erwin Nagelhout   Penningmeester 

• Peter van der Burg   Kasbeheerder 

• Teunis van de Beerenkamp  Kasbeheerder 

• André van Egteren   Kas en kantine administratie 

• Albert van Os     Bouwzaken 

• Matthijs Engeltjes   Debiteurenadministratie 
 
Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022:  

• Beroep gedaan op corona subsidies 

• Verzekeringspakket doorgenomen en geactualiseerd 

• Gestart met financiën omtrent bouwfase 3 
 
Doelstellingen 2022-2023 

• Bewaken financiën bouwfase 3 

• Contracten (gas en inkoop kantine) doornemen en afsluiten 
 
Doelstellingen doorlopend 2022-2027: 

• Hoofdbestuur voorzien van verbeterpunten voor financiële situatie.  

• Aansluiting houden met kantinecommissie.  

• Bewaken financiële situatie. 

• Aansluiting houden met sponsorcommissie.  
 

 Kantinecommissie 
De kantinecommissie regelt alle zaken die met de kantine te maken hebben. Denk hierbij 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: 

• Wilco Palm     Kantinebeheerder 

• Stevan Reurink    Inkoop 

• Alice Kroneman    Coördinatie Bar 

• Ellen Bultman    Coördinatie Bar 

• Vacant     Coördinatie Keuken 

• Erwin Verwoerd    Coördinatie Evenementen 
 

Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022:  

• Kantine ingericht op anderhalve meter maatregel RIVM 
 
Doelstellingen 2022-2023 

• Aanstellen coördinator keuken en vrijwilligers keuken/bar 

• Onderzoeken hoe keuken het beste geëxploiteerd kan worden 
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• Behouden en uitbreiden barpersoneel 

• Kantine inrichten o.b.v. normen “Gezonde kantine” voor JOGG (jongeren op gezond gewicht) 
 
 
Doelstellingen doorlopend 2022-2027: 

• Sluitingstijden en beleid alcohol onder de 18 jaar handhaven zoals afgesproken met de gemeente 
Elburg naar aanleiding van protocol verantwoord alcoholgebruik. 

• Voorraden achter slot en grendel waardoor kans op oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan. 

• Kasverschillen, welke door gebruik van kassa en voorraadbeheer worden gecontroleerd, 
terugbrengen naar nihil. 
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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 
S.V. ’t Harde is aangesteld om deze structuur en afspraken te bewaken. Voor de doorontwikkeling van het 
algemene niveau van de vereniging moeten wij de diepte in. Dit betekent o.a. een verdieping van de 
voetbalschool en ook van de techniektraining. Het is voor onze vereniging van groot belang dat wij 
voldoende aanwas hebben bij de allerjongste jeugd. Daarnaast is het belangrijk dat de begeleiding van 
deze talenten goed en gestructureerd verloopt. 
 
De TC bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

• Edwin van Egteren    Hoofd TC / selectie / senioren  

• Arnold Visch     TC-selectie / G teams 

• Jacco Langstraat    TC- JO15 – JO17 - JO19 

• Stefan Brink    TC- JO11 - JO13 

• Arnold Visch    TC- JO8 - JO9 – JO10 

• Peter Olthuis    TC-meisjes / vrouwen 

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. 

Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022: 

• Ontwikkelen en begeleiden van jeugdige trainers 

• Seniorenteams; huidige teams behouden en bepalen waar wij nog kunnen uitbreiden. 
 

Niet gerealiseerde doelstellingen 2021 – 2022 

• Aanwas van jeugdleden (minimaal 25 kinderen in voetbalschool en minimaal vijf JO8- JO9 teams) 

• Opleidingsplan voor trainers opstellen 
 

Nog te realiseren doelstelling 2021-2022 

Promotie 1e elftal naar 3e klasse 
  

Ook in seizoen 2021-2022 hebben geen normaal seizoen kunnen draaien als gevolg van de corona 
pandemie. Ondanks dat hebben wij dit seizoen wel stappen vooruit weten te zetten. Met name het 
begeleiden van de jeugdtrainers is goed verlopen door de hulp van Erwin Brem. Erwin heeft veel 
gesprekken gevoerd met trainers over hun ambities, ontwikkelpunten en wensen. Daarnaast zijn er 
kaderavonden georganiseerd. Onder leiding van Arie Paauwe en met behulp van Joop Tichelaar hebben 
wij hebben de aanpak voor de jeugd JO8 - JO12 voortgezet. Er is ook veel energie gestoken in het vullen 
van de voetbalschool met initiatieven zoals promotiedagen, toernooien en sportdagen van scholen op 
onze vereniging. 
Dit heeft geleid tot groei, wij zien de laatste weken tussen de 20-30 kinderen in de voetbalschool op 
zaterdagochtend. Dit is een van de belangrijkste pijlers onder onze groei bij de jongste jeugd. Deze groei is 
heel erg mooi, maar nog zeker niet voldoende om onze doelstelling te behalen. We zullen dus ook 
komend seizoen doorgaan op de ingeslagen weg. Wij zijn heel erg blij met de ontwikkeling van onze 
selectie. Wij hebben hier gekozen voor doorontwikkeling met heel veel jeugdige spelers bij, met name, 
ons 2e elftal. Het is mooi om te zien hoe er nu als selectie samen wordt opgetrokken tussen ons 1e en 2e 
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elftal en hoe de ontwikkeling van de spelers verloopt. Inmiddels hebben zowel het 1e als het 2e elftal een 
periodetitel op zak. De doelstelling van promotie van ons 1e elftal naar de 3e klasse hebben we daarmee 
dus nog volledig zelf in de hand. 
 
 
Doelstellingen 2022-2023: 

• Aanwas van jeugdleden (minimaal 25 kinderen in voetbalschool en minimaal vijf JO8 – 9 teams). 

• Opstellen van opleidingsplan voor trainers. 

• Verder ontwikkelen en begeleiden van (jeugdige) trainers.  

• Begeleiding en ontwikkeling van spelers uit JO17 en JO19 richting onze selectie 
 
Doelstellingen lange termijn: 
 

• Zichtbare verbetering van het kwaliteitsniveau van spelers en het niveau waarop teams acteren, 
zowel selectie- als niet selectieteams (alle jeugdselectieteams spelen minimaal 1e klasse). 

 

 Toernooicommissie 
De afgelopen seizoenen heeft alleen het kersttoernooi plaatsgevonden. In het seizoen 2021-2022 kunnen 

we gelukkig wel weer het bedrijventoernooi organiseren en zal ook de Veluwecup doorgaan. Dit zorgt 

weer voor extra voetbal en gezelligheid op ons sportpark. De komende periode zal in het teken staan van 

het samenstellen van de toernooicommissie.  

De toernooicommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

• Gijs van de Ridder   Hoofd (ad interim) 

• Vacant    Lid 

• Vacant    Lid 
 
De volgende groep vrijwilligers helpen in de aanloop naar- en tijdens de toernooien: 

• Jan Leusink   Lid 

• Cees Dijkhuizen   Lid 

• Annemieke Jolink  Lid 

• Maarten de Jong  Lid 

• Bertha Badenbroek  Lid 

• Christiaan Bakhuizen  Lid 

Doelstellingen doorlopend 2022-2027: 

• Jaarlijkse toernooien goed wegzetten binnen commissie (Kerst-, familiedag- en 
bedrijventoernooi). 
 

Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022: 

• Twee personen in organisatie van de Veluwecup 
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Niet gerealiseerde doelstellingen 2021-2022:  

• Aanstellen van hoofd toernooicommissie. 

• Samenstellen van toernooicommissie bestaande uit 3 personen 
 
Doelstellingen 2022-2023: 

• Aanstellen van hoofd toernooicommissie. 

• Samenstellen van toernooicommissie bestaande uit 3 personen 
 
Doelstellingen lange termijn 

• Op de kaart zetten van aansprekende toernooien met regionale bekendheid. 

• Opstellen van een draaiboek voor het organiseren van een toernooi. 
 

 Wedstrijdzaken 
 

Wedstrijdsecretariaat 

De wedstrijdsecretaris is belast met een aantal organisatorische en uitvoerende taken rondom het 

verloop van voetbalwedstrijden van de jeugd (O19 t/m O8) en senioren (selectie, dames, overige 

senioren, 60+, 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 volgens het regelement van de KNVB, en verantwoordelijk voor de communicatie 

naar alle betrokken partijen. Voor het wedstrijdsecretariaat geldt dat er ingesprongen moet worden op de 

nieuwe ontwikkelingen die ingezet worden door de KNVB. De consul keurt alleen de velden. De 

‘organisatie pupil van de week’ begeleidt bij thuiswedstrijden van het eerste elftal de pupil van de week. 

De gastheer/gastvrouw ontvangt op zaterdag de scheidsrechters en de begeleiding van de teams. In het 

seizoen 21-22 heeft Marianne van de Schootbrugge om gezondheidsredenen helaas een stapje terug 

moeten doen. Chris Hunesteijn was bereid om tot april het wedstrijdsecretariaat alleen voor zijn rekening 

te nemen. Na vele jaren trouwe dienst heeft Chris per april het stokje overgedragen aan Juval Willemsen. 

Peter van Hulsteijn was bereid om de planning van de scheidsrechters op te pakken tot einde van het 

seizoen. Wij zijn heel blij dat Juval bereid was om, deze erg belangrijke functie binnen onze vereniging, op 

te willen pakken. Hierbij willen wij Chris nogmaals bedanken voor alle jaren dat hij invulling heeft gegeven 

aan deze taak! 

Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

• Juval Willemsen    Wedstrijdsecretariaat 

• Dennis Elskamp    Consul 

• Fennie van Os    Organisatie pupil van de week 

• Alie van ’t Hul    Organisatie pupil van de week 

• Erwin Elskamp     Gastheer zaterdagochtend wedstrijdsecretariaat 

• Gerrit Magre     Gastheer zaterdagochtend wedstrijdsecretariaat 

• Dries van de Schootbrugge  Gastheer zaterdagmiddag wedstrijdsecretariaat 
 
Doelstellingen doorlopend 2022-2027: 

• De goede samenwerking tussen de wedstrijdsecretarissen continueren. 

• De goede samenwerking tussen de wedstrijdsecretarissen en consul continueren. 

• De goede samenwerking tussen de wedstrijdsecretarissen en scheidsrechterszaken continueren. 

• Continueren van de Pupil van de Week. 

• Aansluiting houden bij nieuwe ontwikkelingen binnen de KNVB en zorgdragen dat de partijen 

waar dit invloed op heeft, hiervan op de hoogte zijn. 

• Document wedstrijdsecretariaat voor aanvang seizoen updaten n.a.v. ontwikkelingen binnen S.V. 

’t Harde en de KNVB, zodat dit een werkend document wordt met alle informatie rondom 

wedstrijdzaken. 
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Niet gerealiseerde doelstellingen 2021 -2022 

• Alle activiteiten m.b.t het wedstrijdsecretariaat in jaarkalender verwerken (i.c.m. de TC). 
 

 
Doelstellingen 2022-2023: 

• Document wedstrijdsecretariaat meer integreren bij leiders/trainers waardoor men meer bewust 

wordt van de afspraken binnen S.V. ’t Harde rondom het spelen van wedstrijden. Denk aan regels 

en gevolgen rondom (competitie) wedstrijden bij o.a. het niet spelen van competitie/beker 

wedstrijden.  

• Gastheer/dame voor zaterdagochtend zoeken, zodat er afgewisseld kan worden 

• Verantwoordelijke vinden voor inplannen scheidsrechters 

 

Scheidsrechterzaken 
De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat er altijd een scheidsrechter aanwezig is tijdens de 
wedstrijden. Daarnaast zorgt de commissie voor spelregelavonden om zodoende de scheidsrechters te 
blijven opleiden/ontwikkelen/begeleiden. 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: 

• Bart Jan Olthuis    Hoofd  

• Peter van Hulsteijn   Lid  
 

Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022: 

• Organiseren van spelregelavond 
 

Doelstellingen 2022-2023: 

• Behouden van huidige groep scheidsrechters 
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 Facilitaire zaken 

 Commissie materialen en kleding 
De commissie materialen en kleding zorgt voor een verzorgd kledingpakket en klein materiaal voor de 
spelers, trainers en verdere leiders en staf van de diverse elftallen van de S.V. ’t Harde. Zij zorgen voor de 
uitgifte en inname van wedstrijdkleding en -materialen en zij onderhouden de kleding en materialen van 
S.V. ’t Harde. 
 
De commissie materialen en kleding bestaat uit de volgende vrijwilligers: 
 

❖ Materialen en kleding 

• Manfred Monsees   Hoofd 

• Chris Huenestein   Digitaal bijhouden 
 

a) Inname en uitgifte: 

• Stevan Reurink    Lid 
 

b) Wassen kleding: 

• Tara de Weerd    Lid 
 

c) Fanshop S.V. t Harde 

• Arjan van ’t Oever   Lid   

• Henri Strijkert    Lid 

• Stevan Reurink    Lid 
 

Doelstellingen doorlopend 2022-2027: 

• Einde seizoen inname kleding, sorteren, repareren en/of vervangen. 

• Voor aanvang competitie uitgifte kleding en klein materiaal aan trainers. 

• Verantwoord omgaan en gebruik van het materiaal (doelen, doeltjes).  

• Het blijvend ondersteunen van de “Ultra’s”. 

• Door middel van merchandising de S.V. ’t Harde nog meer zichtbaar te maken.  
 

Gerealiseerde doelstellingen 2022-2023 

• De selectie voorzien van nieuwe tenues. 

Doelstellingen 2022-2023: 

• De vereniging faciliteert erg veel kleding, daarom zal bij het innemen van de kleding voor kapotte 
kleding, als gevolg van onzorgvuldig gebruik, en niet ingeleverde kleding een bijdrage gevraagd 
worden. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de leden zorgvuldiger met kleding omgaan.  

• Proberen de kwaliteit van de kleding weer te brengen naar het niveau van voor corona. Als 
gevolg van het individueel thuis wassen is de kwaliteit achteruitgegaan. 
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 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, 
ervoor zorgdragen dat de vrijwilligers de middelen tot hun beschikking hebben om hun werk te kunnen 
uitvoeren. Beheren van alle apparatuur, computers, telefonie en verdere communicatiemogelijkheden. 
 
De accommodatie commissie bestaat uit een 2-tal personen: 

• Johan Struik 

• Wim Reurink 
 
Circa 1x per maand is er overleg met bestuurslid facilitair. Zo worden alle werkzaamheden aan het 
complex met elkaar besproken. Accommodatiecommissie bestaat verder uit vele vrijwilligers, die er 
gezamenlijk voor zorgen dat ons complex er netjes en goed onderhouden uitziet.  
 
Schoonmaak van de gebouwen en bijhouden van de buitenboel. 

• Kleedkamers, wedstrijdsecretariaat – Dries vd Schootbrugge 

• Hoofdingang, toiletten en hb-kamer – Bertus Leusink en Bertus Kroneman 

• Kantine – Dennis Elskamp 

• Bar – Kay Bosscha 

• Buitenboel – Jan Leusink, Kees Lokhorst en Dirk Nagelhout 

• Lijnen trekken – Dries vd Schootbrugge 
 
Gerealiseerde doelstellingen 2022-2023 

• Er is een begin gemaakt met bouwfase 3a, ballenhok en magazijn-materiaal. 

• Het oude entreehok is afgebroken en zal, indien de weersomstandigheden dit vragen, tijdelijk en 
incidenteel worden vervangen door een tent. 
 

 
Doelstelling doorlopend 2022-2027: 

• Blijvend minimaliseren van het energiegebruik door monitoring, het maandelijks bijhouden van 
de meterstanden en daar waar mogelijk zal led-verlichting worden gebruikt. 

• Minimaliseren energiegebruik. 
 

 
Doelstellingen 2022-2023 

• In de zomer van 2022 het pupillenveld voorzien van kunstgras. 

• Realiseren van een nieuw ballenhok en magazijn voor materiaal en kleding. 

• Overstappen van schotel-tv naar glasvezel-tv. 

• Herstellen en plaatsen van de “Grote Poort”. 
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 Leden 
 Vrijwilligerscommissie 

De vrijwilligerscommissie is gestart in 2019. Het grootste probleem is het bijhouden van alle vrijwilligers 
die in het verleden in kaart zijn gebracht. Een aantal jaren geleden zijn er bel avonden geweest om 
nieuwe vrijwilligers te werven, deze potentiële vrijwilligers zijn vastgelegd. Om opnieuw in beeld te 
krijgen wie wat doet en welke mensen nog willen helpen zullen wij opnieuw gaan inventariseren. Wij 
proberen dit door een onlineonderzoek naar boven te krijgen. 
 
Het is nu van belang dat iedereen aangeeft welk vrijwilligerswerk men zou willen doen. Op het moment 
dat het aantal vrijwilligers achterblijft, zullen wij moeten kijken welke alternatieven wij moeten 
aanwenden om alsnog ons werk gedaan te krijgen. Dit zou ook financiële gevolgen kunnen hebben voor 
de leden. Zaak is dat iedereen de schouders eronder gaat zetten. Naast het krijgen van meer en nieuwe 
vrijwilligers zal de commissie een belangrijkere rol moeten innemen in het zoeken, benaderen en 
behouden van vrijwilligers. Daarbij zal iedereen de commissie moeten leren te vinden als er ergens 
vrijwilligers nodig zijn. 
 
Corona heeft in de afgelopen jaren veel roet in het eten gegooid. Doordat er veel niet door is gegaan is 
het zoeken naar vrijwilligers ook geen noodzaak geweest. Inmiddels blijkt dat het aantal vrijwilligers 
behoorlijk is afgenomen. Mensen hebben geleerd dat er meer op de zaterdag te doen is dan voetbal en 
zijn ook vrije tijd gaan waarderen. Het wordt dus de komende jaren spannend of we het aantal 
vrijwilligers voldoende kunnen aanvullen om alle posities bezet te houden. Op het moment dat dit niet 
lijkt te gaan lukken, dan zullen we moeten zoeken naar wellicht (verplichte) of andere opties om 
vrijwilligerswerk ingevuld te krijgen.  
 
We roepen toch iedereen op om zich aan te melden bij de vrijwilligerscommissie of bestuursleden op het 
moment dat je ruimte hebt om iets voor de club te doen. Zonder vrijwilligers hebben we namelijk geen 
vereniging meer.    
 
De vrijwilligerscommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

• Mirjam van Hoorn 

• Diana Kolkman 
 
Doelstellingen doorlopend 2021-2026: 

• In kaart brengen van alle vrijwilligers.   

• In kaart brengen van taken die leden (niet vrijwilligers) willen uitvoeren.  

• Het aantal vrijwilligers vergroten.   
 
Gerealiseerde doelstellingen 2021 – 2022 

• We hebben vacatures in kaart gebracht. 
 
Niet gerealiseerde doelstellingen 2021-2022 

• Zorgen voor betere bekendheid vrijwilligerscommissie binnen de vereniging. 
• Integreren activiteiten afgelopen jaar in een totaalprogramma (denk bv. aan “eitje voor 

vrijwilligers”).  
• Zorgen dat elke vrijwilliger op de juiste plek zit, zodat ieder persoon en elke commissie het beste 

tot zijn recht komt. Overleg tussen commissies is noodzakelijk!   
 
Doelstellingen 2023-2024  

• Zorgen voor betere bekendheid vrijwilligerscommissie binnen de vereniging. 

• Activiteiten van deze commissie ontwikkelen (jaarplanning). 

• Plan ontwikkelen als trend van minder vrijwilligers blijft bestaan 

• Vacaturebank op de site volledig ingericht hebben 
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 Recreatiecommissie 
De recreatiecommissie zorgt voor een aantal activiteiten per seizoen anders dan voetbal. Al jarenlang 
organiseren zij voor de jongste kinderen het Sinterklaasfeest. Daarnaast organiseren zij ook de jaarlijkse 
familiedag en de snertloop. De commissie bekijkt en beoordeeld de bestaande activiteiten en voert waar 
nodig vernieuwingen door. Zo stoppen we met Pasen en vervangen deze door bijvoorbeeld een FIFA 
toernooi. De recreatiecommissie bestaat momenteel maar uit 1 vaste dame die ondersteund zou moeten 
worden door anderen. Dit is afhankelijk van de activiteit en waar zij hulp nodig hebben schakelen zij deze 
zelf in.  Of dit de meest ideale vorm is moet blijken. Het kan ook zijn dat we gaan werken met een hoofd 
en daaronder allemaal kleine commissies voor de diverse activiteiten. Dit gaan we verder ontwikkelen in 
het komende jaar.  

De recreatiecommissie bestaat uit de volgende vrijwilligers: 

• Vacant     Hoofd 

• Vacant    Lid 

• Vacant    Lid 
 
Doelstellingen doorlopend 2021-2026: 

• Sinterklaas, Snertloop en Familiedag in stand houden en kwaliteit borgen.   

• Een afwisselend programma voor alle leeftijdsgroepen in de vereniging bieden. 
 
Doelstellingen 2022-2023:  

• Recreatiecommissie samenstellen en nieuwe structuur opzetten. 

• Integreren activiteiten afgelopen jaar in een totaalprogramma (denk bv. aan FIFA-avond en het 
beachvoetvolley- en beachvolleybaltoernooi). 

• Kijken of de recreatiecommissie wellicht met de activiteitencommissie kan integreren ofwel 
kunnen kijken of ze elkaar kunnen versterken met overige activiteiten.   
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 Ledenadministratie 
De ledenadministratie draagt zorg voor een correcte afhandeling van nieuwe leden en leden die afscheid 
nemen van de vereniging. Hij zorgt ervoor dat alle informatie op de juiste plek terecht komt en verzorgt 
de in- over- en uitschrijvingen in sportlink.  

De ledenadministratie bestaat uit de volgende vrijwilliger: 

• Lucinda Fieten  
 
Doelstellingen doorlopend 2021-2026: 

• Een degelijke ledenadministratie behouden. 

• Uitbreiding efficiënt gebruik van sportlink. 

• Het bekijken van de juistheid van de aanvraag en de juiste mensen inlichten bij bijzonderheden.  

• Meedenken over beleid en mogelijkheden die met leden en vrijwilligers te maken hebben.  

• Bekijken naar noodzakelijke informatie op aanmeldformulier 
 
 

 Incasseren contributie 
Afgelopen jaar is het ledenbestand opgeschoond en heeft elk lid een juist IBAN nummer in sportlink 
staan. Alle teruggekomen incasso’s worden onderzocht en waar nodig de volgende maand opnieuw 
geïncasseerd. Hiervoor is een nieuwe vrijwilliger aangesteld.  
 
Het incasseren contributie bestaat uit de volgende vrijwilliger: 

• Mariska Piksen 
 
Doelstellingen doorlopend 2021-2026: 

• Afstemming Ledenadministratie – Incasso verder optimaliseren.  

• Er komen zo min mogelijk incasso’s terug per kwartaal. 

• Beleid opzegging lidmaatschap communiceren 
 
Niet gerealiseerde doelstellingen 2021-2022: 

• geen 
 

 

 Voetbalschool 
De voetbalschool is voor de allerjongste voetballertjes (4 tot 6 jaar) die vrijblijvend en gratis spelenderwijs 
met voetbal kennis maken. De trainingen van de voetbalschool worden verzorgd door Arie Paauwe, 
Heleen Vermeulen en Denise Olthuis. Afgelopen jaren hebben wij naast de oefeningen op de zaterdag ook 
mini Champions League wedstrijden gehad op de zaterdagochtend. Voorheen werd de voetbalschool op 
woensdagmiddag gegeven, maar wij zien dat de zaterdagochtend prettiger is voor veel ouders en ook de 
vaders actieve bezoekers worden van de zaterdag. Het geeft ook meer sfeer en gezelligheid voor zowel 
kind als ouders op de zaterdagmorgen.  
 
Voor de corona zijn de eerste contacten gelegd met DSV’61 en de Elburger SC om onderling wedstrijden 
te regelen voor deze jongste jeugd. Iets wat dit jaar verder uitgewerkt zal moeten worden en de 
voetbalschool nog net dat beetje extra gaat geven.  
 
Verder hebben we mede door de Corona tijd intensieve contacten gelegd met Stichting Wiel. Dat heeft 
geresulteerd in gymlessen bij ons op het terrein waarbij er een week lang door Arie Paauwe, Kay Bosscha 
en diverse andere vrijwilligers uit de jeugd gymlessen in de vorm van voetbaltrainingen zijn gegeven. Alles 
om de jongeren te laten zien wat we bij S.V. ’t Harde doen en ze te enthousiasmeren. Wij hebben een 
uitgebreid onderzoek gedaan naar het sportgedrag van de kinderen wat ons meer inzicht geeft in het 
potentieel.  
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Ook is de buitensportdag bij ons georganiseerd en wordt er door een lokale school een sportdag 
gehouden waar onze trainers naast Stichting Wiel actief zijn in het (mede) organiseren van deze dag. De 
kantine wordt gebruikt en zo creëren wij bekendheid bij de jeugd.  
 
Helaas heeft bovenstaande en de nodige pr er nog niet toe geleid dat het aantal voetballertjes is vergroot. 
Net na de coronatijd zijn we begonnen met 24 kinderen maar het is inmiddels teruggelopen tot ongeveer 
10 per week.  
 
De voetbalschool wordt begeleid door: 

• Vacant    Coördinator 

• Arie Paauwe   Begeleider 

• Heleen Vermeulen  Begeleider 

• Nina Groothuis   Begeleider 

• Stagiair    Begeleider 
 
 
Doelstellingen doorlopend 2021-2026: 

• Een stabiele groep voetballertjes in de voetbalschool hebben (+/- 25 a 30). Dit was een grotere 
groep (30 a 40) maar de trend van hoe landelijk het aantal voetballertjes verminderd (en 
sportende jongeren) hebben we het aantal spelertjes verminderd naar 25 a 30. 

• De voetbalschool moet zorgen voor een stabiele inbreng van nieuwe leden. 

• Deelnemen aan toernooien/wedstrijden in de regio. 

• In de regio niet onderdoen voor de voetbalscholen van omliggende verenigingen.  
 
Gerealiseerde doelstellingen 2021-2022: 

• 30 kinderen binnen de groep houden 
 

Niet gerealiseerde doelstellingen 2021 – 2022: 
• Nieuwe vrijwilliger vinden voor de coördinatie Voetbalschool. 
• Samenwerking tussen voetbalscholen om een competitie te verzorgen 

 
Doelstellingen 2022-2023: 

• Nieuwe vrijwilliger vinden voor de coördinatie Voetbalschool. 

• Samenwerking tussen voetbalscholen om een competitie te verzorgen 
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4 Publicaties 
vastgesteld Versie Document Waar te vinden 

2003  Statuten S.V. ‘t Harde www.svtharde.nl  
bij publicaties 

9 februari 2015  Ondertekende opdracht hoofbestuur 
en bouwcommissie 

www.svtharde.nl  
bij publicaties 

2 juni 2016 Versie 1.0 Vertrouwenscommissie protocol www.svtharde.nl  
bij publicaties 

20 juni 2016 Versie 1.0 Technisch beleidsplan www.svtharde.nl  
bij publicaties 

1 oktober 2018 Versie 2.0 Wedstrijdsecretariaat S.V. ‘t Harde www.svtharde.nl  
bij publicaties 

1 februari 2017  Huisstijl S.V. ‘t Harde Bijlage 5.1 in het verenigingsplan 

13 juni 2019 Versie 4.0 Verenigingsplan S.V. ‘t Harde www.svtharde.nl  
bij publicaties 

30 januari 2019  Alcoholconvenant gemeente Elburg Bijlage 5.2 in het verenigingsplan 

11 februari 2019  Akkoord lening gemeente Elburg 
bouwfase 2 

Bijlage 5.3 in het verenigingsplan 

8 november 2020  Protocol bij sterfgevallen in relatie 
met voetbalvereniging S.V. ’t Harde 

Bijlage 5.4 in het verenigingsplan 

2020  Protocol Covid-19 www.svtharde.nl  
bij publicaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.svtharde.nl/
http://www.svtharde.nl/
http://www.svtharde.nl/
http://www.svtharde.nl/
http://www.svtharde.nl/
http://www.svtharde.nl/
http://www.svtharde.nl/
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5 Bijlagen 

 Huisstijl S.V. ’t Harde 
 

R 14 

G 85 

B 63 

  

 

 

 

   

  

de14 

Shirtkleur 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verf/drukkleur 

 

 

 

 

 

Pantone Solid Coated 343C 
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 Alcoholconvenant gemeente Elburg d.d. 30 januari 2019 
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 Verenigingsplan S.V. ’t Harde 2022 - 2027 

29 
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 Akkoord lening gemeente Elburg bouwfase twee d.d. 11 februari 2019 
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 Protocol bij sterfgevallen in relatie met voetbalvereniging S.V. ’t Harde 
Vaststellingsdatum: 8 november 2020 

Versie:   B 

1. Inleiding 

Het protocol “bij overlijden” treedt na vaststelling van het bestuur van S.V. ‘t Harde in werking. Het 

protocol heeft betrekking op het overlijden van bestuursleden, (ere-)leden, leden van verdiensten 

familieleden van (ere-)leden / leden van verdiensten, oud-leden, sponsoren, donateurs en vrijwilligers 

niet zijnde lid. Het protocol heeft tot doel een basis te bieden voor de snelle besluitvorming en 

communicatie in emotionele omstandigheden. Het handelen van het bestuur staat omschreven in de 

procedure, gevolgd door een uitwerking c.q. praktische invulling. Het protocol is in lijn met de KNVB-

regeling ‘uitstel wedstrijden bij overlijden’. De KNVB regeling stelt dat bij overlijden van spelende leden en 

begeleiders het desbetreffende team recht heeft op een wedstrijd uitstel. Bij het overlijden van 

bestuursleden of ereleden heeft de vereniging recht op uitstel van alle wedstrijden en in overleg met 

betrokkenen en de KNVB geldt dit ook voor spelende leden.. De impact op de vereniging en de tijd tussen 

het overlijden en de eerstvolgende speeldag worden daarbij meegewogen, maar de beslissing is aan de 

KNVB. Iedereen gaat anders om met het verlies van een dierbare. Wanneer je andermans gevoelens en 

wensen in je achterhoofd houdt, kan je nooit iets fout doen. Deze gevoelens en wensen kunnen leiden tot 

het afwijken van het protocol. Dit protocol is een leidraad bij emotionele situaties, geen geschreven wet. 

2. Algemeen 

Krijgt een van de bestuursleden bericht van het overlijden of verneemt hij op een andere wijze van het 

overlijden van één van onderstaande personen, dan neemt hij direct contact op met de voorzitter:  

A. Erelid;  

B. Bestuurslid; 

C. Lid; 

D. Partner van lid; 

E. (Stief/pleeg)kind van lid; 

F. (Schoon)ouder van lid; 

G. (Stief)ouder van jeugdlid; 

H. (Stief/pleeg)broer/zus van jeugdlid;  

I. Donateur; 

J. Sponsor; 

K. Vrijwilliger niet zijnde lid; 

L. Sterfgeval op sportpark 

De voorzitter informeert de andere leden van het bestuur, waarna zij gezamenlijk besluiten op welke 

wijze, handelend volgens het protocol, de vereniging zal reageren; Bij afwezigheid van de voorzitter zullen 

zijn taken worden waargenomen door een van de andere bestuursleden. Bij afwezigheid van de secretaris 

zullen haar/ zijn taken door een bestuurslid worden waargenomen. Dit wordt door bestuursleden 

onderling afgestemd waarbij de voorzitter een coördinerende rol heeft; Voor S.V. ‘t Harde is het niet 

relevant of het bestuur door middel van een rouwkaart, rouwadvertentie of mondeling op de hoogte is 

gebracht van een overlijden. 
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3. Procedure 

A. Overlijden erelid  

• De leden worden door middel van informatie op de website op de hoogte gebracht door de 

voorzitter. Kanalen zoals sociale media worden voor deze ingezet als de familie hiermee 

instemt; 

• De voorzitter zorgt voor een ‘In Memoriam’ op de website; 

• De secretaris zorgt voor een advertentie in een plaatselijke krant; 

• De secretaris zorgt voor een rouwboeket, dit in overleg met de familie; 

• In het eerste weekend na overlijden worden de drie vlaggen bij entree op het complex 

halfstok gehangen. De overige vlaggen worden niet opgehangen; Dit wordt gecoördineerd 

door de secretaris;  

• Op verzoek van de nabestaanden houdt een bestuurslid een toespraak bij de 

begrafenis/crematie; 

• Bezoek condoleance en begrafenis\crematie door afvaardiging van hoofdbestuur; 

• In overleg met familie wordt besloten of alle wedstrijden uitgesteld worden, als hiertoe 

besloten wordt, dan worden de twee onderstaande punten met een week uitgesteld: 

• Alle teams, zowel uit als thuis houden één minuut stilte in acht voor de wedstrijd; 

• 1e elftal speelt met rouwbanden, indien gewenst door familie kan er ook een ander team met 

rouwbanden spelen als hier een speciale relatie met dit team is. 

 

B. Overlijden bestuurslid: 

• De leden worden door middel van informatie op de website op de hoogte gebracht door de 

voorzitter. Kanalen zoals sociale media worden voor deze ingezet als de familie hiermee 

instemt; 

• De voorzitter zorgt voor een ‘In Memoriam’ op de website; 

• De secretaris zorgt voor een advertentie in een plaatselijke krant; 

• De secretaris zorgt voor een rouwboeket, dit in overleg met de familie; 

• In het eerste weekend na overlijden worden de drie vlaggen bij entree op het complex 

halfstok gehangen. De overige vlaggen worden niet opgehangen; Dit wordt gecoördineerd 

door de secretaris;  

• Op verzoek van de nabestaanden houdt een bestuurslid een toespraak bij de 

begrafenis/crematie;  

• Bezoek condoleance en begrafenis\crematie door afvaardiging het hoofdbestuur; 

• In overleg met familie wordt besloten of alle wedstrijden uitgesteld worden, als hiertoe 

besloten wordt, dan worden de twee onderstaande punten met een week uitgesteld: 

• Alle teams, zowel uit als thuis houden één minuut stilte in acht voor de wedstrijd; 

• 1e elftal speelt met rouwbanden, indien gewenst door familie kan er ook een ander team met 

rouwbanden spelen als hier een speciale relatie met dit team is. 

 

C. Overlijden lid: 

• De leden kunnen door middel van informatie op de website op de hoogte gebracht door de 

voorzitter. Website en sociale media kunnen worden ingezet als de familie hiermee instemt; 

• De voorzitter zorgt voor een ‘In Memoriam’ op de website als dit akkoord is voor 

familie/nabestaanden en bestuur; 

• De secretaris zorgt voor een rouwkaart naar de familie;  

• Bezoek condoleance en begrafenis\crematie door afvaardiging van het bestuur; 

• Alle thuisspelende teams houden één minuut stilte in acht voor de wedstrijd; 
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• In overleg met de nabestaanden en de leiding van het betreffende team wordt de 

daaropvolgende wedstrijd(en) van het betreffende team tot en met de begrafenis/crematie 

uitgesteld; 

• Bij het betreffende team wordt bij de eerstvolgende wedstrijd, ook als dit een uitwedstrijd is, 

1 minuut stilte gehouden en speelt het betreffende team met een rouwband. 

 

D. Overlijden partner lid 

• Condoleancekaart namens de vereniging. De secretaris zorgt hiervoor;  

• Bezoek condoleance door afvaardiging van hoofdbestuur; 

• Bij het betreffende team wordt bij de eerstvolgende wedstrijd, ook als dit een uitwedstrijd is, 

1 minuut stilte gehouden en speelt het betreffende team met een rouwband. 

 

E. Overlijden (stief/pleeg)kind lid 

• In het eerste weekend na overlijden wordt voor aanvang uit- of thuiswedstrijd één minuut 

stilte gehouden bij het elftal waarin desbetreffende lid speelt; 

• Desbetreffende team mag indien gewenst met een rouwband spelen; 

• Condoleancekaart namens de vereniging. De secretaris zorgt hiervoor; 

• Bezoek condoleance door afvaardiging van hoofdbestuur. 

 

F. Overlijden (schoon)ouder lid (lid niet zijnde jeugdlid) 

• Geen actie vanuit de vereniging. 

 

G. Overlijden (stief)ouder jeugdlid 

• In het eerste weekend na overlijden wordt voor aanvang uit- of thuiswedstrijd één minuut 

stilte gehouden bij het team waarin desbetreffende lid speelt; 

• Desbetreffende team mag indien gewenst met een rouwband spelen; 

• Condoleancekaart namens de vereniging. De secretaris zorgt hiervoor; 

• Bezoek condoleance door afvaardiging van hoofdbestuur. 

 

H. Overlijden (stief/pleeg)broer/zus jeugdlid 

• Geen actie vanuit de vereniging. 

 

I. Overlijden donateur 

• Condoleancekaart namens de vereniging. De secretaris zorgt hiervoor. 

 

J. Overlijden sponsor 

• Condoleancekaart en/of bezoek condoleance en/of begrafenis/uitvaart. Dit ter beoordeling 

hoofdbestuur in overleg met sponsorcommissie; 

• Er wordt bij het door deze sponsor gesponsorde team bij de eerstvolgende wedstrijd, ook als 

dit een uitwedstrijd is, 1 minuut stilte gehouden en speelt het betreffende team met een 

rouwband. 

 

K. Overlijden vrijwilliger niet zijnde lid 

• Condoleancekaart namens de vereniging. De secretaris zorgt hiervoor;  

• Bezoek condoleance door afvaardiging van hoofdbestuur 

 

L. Sterfgeval op het sportpark 

• Alle die dag nog te spelen wedstrijden worden afgelast, ongeacht of er sprake is van een lid. 
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4. Slotwoord 

In bijzondere gevallen en bij twijfel neemt het bestuur contact op met de KNVB en komt vervolgens tot 

een besluit. 

In alle situaties kan het bestuur, eventueel in overleg met de nabestaanden, aanvullende maatregelen 

nemen. 

Ten slotte is het van groot belang dat het lid, dat een familielid heeft verloren, daarna goed wordt 

opgevangen. Dat de leider, evt. een bestuurslid met de groep/het team bij de eerste keer van 

samenkomst een gesprek heeft ter verwerking van het proces. Goede aandacht voor en begeleiding van 

het lid/team is van groot belang. 

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist het bestuur naar eigen inzicht en treedt waar mogelijk 

in overleg met betrokkenen. De richtlijnen van de KNVB zijn leidend. 

5. Bijlage: KNVB-regeling ‘uitstel wedstijden bij overlijden’. 

Uit: Handboek competitiezaken veldvoetbal – oost/ seizoen 2018/2019. 

2.6.1 Uitstel wedstrijden bij overlijden In alle gevallen vindt tussen de vereniging en het steunpunt overleg 

plaats en wordt getracht tot een voor alle partijen zo aanvaardbaar mogelijke oplossing te komen.   

 De vereniging heeft recht op uitstel van het spelen wedstrijden indien een bestuurslid of een erelid 

overlijdt. Uitstel geldt dan voor alle teams. Er is sprake van recht op uitstel van de wedstrijd van het 

betreffende team indien het een overlijdensgeval betreft van een speler, trainer, leider, verzorger of vaste 

assistent-scheidsrechter van dat team. In beginsel bestaat recht op uitstel alleen indien de begrafenis c.q. 

crematie op of na de speeldag plaatsvindt. Maar ook hier geldt dat de KNVB in overleg met de club van de 

lijn kan afwijken. Indien het sterfgeval in het weekend plaatsvindt, dient de vereniging (bij voorkeur de 

voorzitter of de secretaris) contact op te nemen met de medewerker organisatie competitie. Zij zullen de 

betrokken vereniging van hun beslissing op de hoogte stellen en afspraken maken ten aanzien van de 

berichtgeving.  

 De KNVB pleegt met veel inlevingsvermogen overleg met de vereniging om tot een aanvaardbare 

oplossing te komen. 

 


