
 
 

 
 

Functie-en taakomschrijvingen 
 
 

 

Voorzitter: 
 

 
Leidt de bestuursvergaderingen. 
Maakt deel uit van disciplinaire commissie . 
Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging, zowel intern als extern. 
Vertegenwoordigt de club naar de KBVB, de gemeente en andere overheden. 
PR activiteiten 
 
 
 

Gerechtigd correspondent/jeugdverantwoordelijke: 
 
  

Maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 
Maakt deel uit van disciplinaire commissie. 
Communicatie tussen club en KBVB/VFV. Indienen wedstrijdschema, opvolging en 
ondertekening klachten en minnelijke schikingen, 
Inschrijven nieuwe leden en afschrijven leden. Opvolging van ledenlijst. 
Inschrijven tornooien. 
Aanvragen vriendenwedstrijden en kalenderwijzigingen. 
Indienen en opvolging ongevalaangiftes. 
Samen met sportief verantwoordelijke opstellen van leerplan voor de jeugd. Huishoudelijk 
reglement, reglement voor ouders,… 

Toekijken op de naleving van leerplan. 
 
 
 

Secretaris: 
 
  

Maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 
Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en het notuleren van de 
bestuursvergaderingen. 
Opsturen en archiveren wedstrijdbladen. 
Voorbereiden wedstrijdbladen. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Financieel coördinator: 
 
  

Maakt deel uit van dagelijks bestuur. 
Opstellen van jaarbudget. 
Opvolging betalingen: lidgelden, sponsors, leveranciers,gemeente,KBVB,…. 
Facturatie 

Betaling spelers, trainers, vrijwilligers. 
Indienen aangiftes. 
Opvolging inkomstenkantine. 
Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten 
en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen. 
Informeert het DB maandelijks  over de financiële stand van zaken. Doet dit aan de hand 
van een financiële rapportage waarin onderscheid wordt gemaakt in sponsorinkomsten, 
kantine-inkomsten en contributie-inkomsten. 
 
 
 
  

Afgevaardigde PR: 
 
  

Maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 
Zorgt voor uitbouw van sponsorcommissie. 
Brengt verslag uit naar dagelijks bestuur. 
Cfr. Taken sponsorcommissie. 
 
 
  

Algemeen coördinator seniors: 
 
  

Krijgt budget en richtlijnen van het bestuur. 
Legt verantwoording af aan bestuur. 
Maakt deel uit van het bestuur 

Regelt contractbesprekingen met de spelers. 
Stelt samen met TV intern reglement en boetelijst op. 
Maakt deel uit van disciplinaire commissie. 
Stelt samen met trainers en met TV de kernen samen. 
Zoekt trainers voor U21,P4 en P3. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
  

Sportief verantwoordelijke jeugd: 
 
  

Maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 
Zoekt samen met coördinators en jeugdverantwoordelijke naar trainers. 
 
Opstellen van leerplan voor de jeugd dat in overeenstemming is met de missie en visie 
van de club. Opvolgen van de naleving ervan door coördinators en trainers. 
 
De nodige tools bezorgen aan de coördinators en trainers om op kwalitatieve manier te 
trainen, en de trainers en spelers te evalueren. 
Opstellen van trainingsschema. 
 
 
  

Logistiek verantwoordelijke: 
 
  

Maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 
Zorgt voor de coördinatie tussen materiaal, terrein, infrastructuur en kantine. 
Krijgt budget van bestuur. 
Maakt schema voor kleedkamers. 
 
 
  

Sponsorcommissie: 
 
  

Doelstelling 

 
De sponsorcommissie draagt zorg en verantwoording voor het verder professionaliseren 
van de sponsorcommissie en voeren van een actief sponsorbeleid met tot doelstelling het 
behoud van het huidige sponsorbestand en ook het verder uitbouwen van het 
sponsorbestand met het oog op de toekomstige ontwikkelingen binnen KVK. De 
sponsorcommissie legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur. 
Vergaderfrequentie:  Eenmaal per 6 weken 

Verslaglegging: Schriftelijk 

Taken 

Schrijven van een (meer) jarensponsorplan en sponsormenukaart ter goedkeuring aan het 
bestuur. 
Levert ten behoeve van de begroting een onderbouwde sponsorbegroting aan, ter 
goedkeuring aan het bestuur. 
Draagt zorg voor een juiste registratie van de sponsorcontracten. Archiveert een kopie van 
de sponsorcontracten. 



 
 

 
 

 
Legt contacten met potentiële sponsors. 
Bouwt en onderhoudt sponsornetwerk. 
Sluiten van contracten met nieuwe sponsoren. 
Het tijdig verlengen van bestaande sponsorcontracten. 
Verzorgt de communicatie naar sponsors. 
Organiseert sponsoractiviteiten. Doet dit in overleg met het feestcomité. 
Draagt, in overleg met de penningmeester, zorg voor de aanschaf van reclame-uitingen 
zoals reclameborden etc. 
Draagt, in samenwerking met het webteam, zorg voor plaatsing van sponsoruitingen op de 
website. 
 
 
  

Feestcomité: 
 
  

Staat in voor organisatie van evenementen. 2 eetfestijnen, Sinterklaas, BBQ,… 
Komt met voorstellen voor nieuwe evenementen. 
Overlegt vooraf met bestuur. 
Zet voorwaarden op papier voor gebruik kantine. 
Vergaderfrequentie: Naargelang evenementen. 
Verslaglegging: Schriftelijk 

Organisatie van andere activiteiten zoals toernooien etc. in samenwerking met 
tornooiverantwoordelijke. 
Coördineert de activiteiten met de kantineverantwoordelijke. 
Maken van budgetvoorstellen van elke activiteit i.o.m. financieelcoördinator. 
Doet tijdig aankondiging van activiteiten in kantine,bij lokale handelaars, op website … 

Stelt draaiboek op stelt verantwoordelijke aan voor elk evenement. 
 

 
WEBTEAM : 
 
  

Doelstelling 

 
De website is het belangrijkste communicatiemiddel om de leden van de vereniging te 
informeren en te betrekken.  
Het onderhouden en verder professionaliseren van de website. 
Het plaatsen van informatie op de website. Deze informatie wordt geleverd door Bestuur 
en commissies. Ook leden kunnen informatie aanleveren. 
Het in overleg met de sponsorcommissie plaatsen van sponsoruitingen op de website. 
Het webteam is gemachtigd aangeboden informatie te weigeren indien het volgens de 
mening van de leden van het webteam niet aan de algemene voorwaarden voldoet. Doet 
dit na overleg met het bestuur. 
 
 



 
 

 
 

 

 
Ouderraad: 
 
  

Deze raad behartigt de belangen van de ouders, maar ook van de jeugdleden en dient als 
klankbord. De ouderraad is een adviesorgaan voor het bestuur waardoor het belangrijk is 
dat er steeds een vertegenwoordiging is van zowel het bestuur met indien mogelijk een 
persoon van de sportieve cel. 
  

Doelstellingen: 

 
behartigt de belangen van ouders en jeugdspelers. 
wil een klankbord zijn voor ouders en jeugdspelers en hierbij dienen als doorgeefluik aan 
bestuur en de jeugdcoördinator(en) toetst het jeugdbeleid. 
signaleert verbeterpunten en geeft deze door aan het bestuur. 
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de jeugdcoördinator(en), bestuur wil de 
communicatie tussen de club en de ouders verbeteren. 
wil ouders stimuleren om zich actief in te zetten. 
 

Wijze van functioneren : 
 
is samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke ploeg, bij voorkeur een andere 
persoon dan de afgevaardigde. Deze persoon vertegenwoordigt de ploeg en dus niet het 
persoonlijk belang. 
komt 4 maal per seizoen bijeen (september, december, maart en mei) 

heeft, indien nodig, tussentijds overleg met het bestuur en jeugdcoördinator. 
kan een eigen pagina op de website hebben waarop de verslagen van de vergaderingen 
gepubliceerd worden. 
onderhoudt contacten met de andere ouders van de ploeg(en) 

 
Mogelijke onderwerpen: 

 
normen en waarden m.b.t. gedrag van spelers en ouders tijdens wedstrijden 
en trainingen. 
verbetering van communicatie tussen club en ouders stimuleren van actieve participatie 
van jeugd en ouder als vrijwilliger door jeugdleden, ouders en trainers aangedragen 
onderwerpen door het bestuur en jeugdcoördinator(en) aangedragen onderwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Technisch verantwoordelijke +16: 
 

 
Legt verantwoording af aan- en krijgt richtlijnen van sportief verantwoordelijke. 
Stelt samen met coördinator intern reglement en boetelijst op. 
Verzamelt boetebladen, aanwezigheidslijsten van spelers en trainers. 
Maakt deel uit van disciplinaire commissie. 
Bepaalt samen met trainers en coördinator de kernen en de trainers. 
Legt 2 spelsystemen op aan de trainers. 
Woont trainingen en wedstrijden bij van P3,P4,U21 en U17. 
Geeft trainers scoutingopdrachten. 
Gaat mogelijke nieuwe spelers scouten. 
Is het aanspreekpunt voor spelers en trainers.( Werkt in beide richtingen.) 

Bepaalt wie doorschuift en hoe vaak. 
Legt samen met trainers top 2 posities vast van jonge spelers. 
Bespreekt evaluatie van spelers met trainers en coördinator. 
 
 
  

Technisch verantwoordelijke (U12-U17)(U10-U11)(U6-U9): 
 

 
Legt verantwoording af aan- en krijgt richtlijnen van sportief verantwoordelijke jeugd. 
Verzamelt  evaluaties en aanwezigheidslijsten van spelers en trainers. 
Maakt deel uit van disciplinaire commissie. 
Bepaalt samen met trainers  de kernen. 
Legt 2 spelsystemen op aan de trainers.(1 voor U6-U11) 
Woont trainingen en wedstrijden bij van respectievelijke categorieën. 
Is het aanspreekpunt voor spelers en trainers.( Werkt in beide richtingen.) 

Bepaalt wie doorschuift en hoe vaak. 
Bespreekt evaluatie van spelers met trainers en SVJ. 
Maakt een evaluatie van trainers en bespreekt die ook met hen.(1x per jaar, schriftelijk) 

Organiseert samen met jeugdverantwoordelijke bij de aanvang van het seizoen een 
informatievergadering met ouders. 
Organiseert trainersbijeenkomsten.(schriftelijk verslag) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Trainers: 
 

Trainers nemen deel aan de trainersbijeenkomst en overleggen met de jeugdcoördinator. 
De trainers coördineren de betreffende leeftijdscategorie 

Geeft advies betreffende samenstellen selectie, houdt hiervoor de prestatie van de gehele 
leeftijdscategorie bij. 
Geeft desgevraagd advies betreffende oefenstof keuze uit zijn leeftijdscategorie. 
Houdt aanwezigheidslijst bij van de onder zijn verantwoording staande selectie op 
trainingen en wedstrijden. 
Draagt zorg voor het correct uitdragen en verdedigen van de goede naam van Kvk 
Wemmel. 
Laat trainingen, voor zover mogelijk, altijd doorgaan. 
Informeert jeugdcoördinator over te houden activiteiten. 
Laat tijdig weten als hij niet op de trainingen aanwezig kan zijn en zorgt zelf voor een 
vervanger. 
Hierover dient de jeugdcoördinator geïnformeerd te worden. 
Is mede verantwoordelijk voor goed gebruik van materialen. 
Verzorgt een tussentijdse (december) en een eindevaluatie (april). 
Dit doet hij met behulp van het (digitale) beoordelingsformulier. 
Is (enkel) verantwoordelijk voor zijn elftal. 
Geeft advies betreffende doorschuiven van spelers. 
Geeft advies betreffende samenstellen van elftallen. 
 
 

Ploegafgevaardigde: 
 

Uitnodigingen opmaken voor de spelers, welke geselecteerd worden voor de wedstrijden, 
in samenspraak met de trainer. 
Invullen van wedstrijdformulieren in het Nederlands. 
Zorgen dat de identiteitskaarten (vanaf 11 jaar) aanwezig zijn voor alle spelers die op het 
wedstrijdformulier staan 

Bij de thuiswedstrijden : 

       - ontvangst van de scheidsrechter. 
       -  zorgen voor drank voor beide ploegen alsook voor de scheidsrechter. 
       -  betaling van de scheidsrechter (vanaf miniemen) na de wedstrijd via de kantine. 
Voor competitiewedstrijden thuis (roos of wit formulier) het laatste blad   (duplicaat) aan 
de verantwoordelijke van de tegenstander geven NA de wedstrijd en NA teruggave door de 
scheidsrechter.  De twee andere bladen (origineel en duplicaat) nog dezelfde dag 
deponeren in de daartoe bestemde brievenbus aan de ingang van de kantine. 
Voor competitiewedstrijden op verplaatsing  het laatste blad meebrengen en deponeren in 
de daartoe bestemde brievenbus in de kantine bij de eerstvolgende training. 
Helpen met invullen van ongevalaangifte indien nodig. 
Na de laatste thuiswedstrijd zorgen dat de cornervlaggen terug opgeborgen worden. 
 Controle en vervolledigen van de ledenlijsten (adressen spelers en hun telefoonnummer) 
en eventuele wijzigingen doorgeven aan Roger Huysegoms 



 
 

 
 

 
 
 

Terreinverantwoordelijke: 
 

 
Toezien dat terreinen worden klaargezet en afgeruimd. 
Beslissen op welk terrein gespeeld wordt. 
Beslissen indien er niet op veld mag gespeeld of getraind worden 

Lijnen trekken. 
Contact opnemen om terreinen te bollen of slepen, rekening houdend met het budget. 
 
 
  

Materiaalverantwoordelijke: 
 

 
Toezicht houden op Materiaal en onderhoud ervan. 
Toezicht materiaalruimte. 
Logistiek verantwoordelijke op de hoogte brengen indien er materiaal moet worden 
aangekocht of vervangen. 
Nieuw materiaal merken met kenteken. 
 
 
  

Verantwoordelijke kantine: 
 

 
Bestellingen doen. 
Nakijken bestellingen. 
Lijst maken wie wanneer werkt. 
Aankopen kantine, kuisproducten,… 

Doorgeven inkomsten en uitgaven aan financieel coördinator. 
Afspreken met feestcomité ivm evenemeten. 
 
 
  

Medisch verantwoordelijke: 
 

 
Zorgt dat EHBO in Kvk steeds aangevuld en in orde is. 
Stelt schema op zodat 1x per week kiné beschikbaar is op Kvk. 
Eventueel doorsturen van geblesseerde spelers naar juiste personen. 
Zorgt voor aanvullen en aankopen van producten voor medisch pakket per ploeg. 
Zorgt voor aangepaste oefeningen/programma voor revaliderende spelers. 
Bemanning EHBO-post bij jeugdtornooi. 
Organiseert opleiding voor trainers en afgevaardigden bij aankoop defibrilator. 

 


