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1 Inleiding  
De basis van een goed functionerende voetbalvereniging wordt 
gevormd door de vrijwilligers binnen een vereniging.  
Taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van 
vrijwilligers. Een taakomschrijving vergroot de duidelijkheid en maakt 
de vereniging beter bestuurbaar. Het is duidelijk wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is 
voor bepaalde zaken. Een taakomschrijving geeft inzicht in wat iemand moet willen en kunnen om de 
betreffende functie uit te oefenen.  
Als je een functie als vrijwilliger uitoefent betekent het dat je dit vrijwillig doet maar het betekent 
niet dat het ook vrijblijvend is. Door middel van dit functieboek geven we aan wat voor de 
betreffende functie de taken maar ook de verantwoordelijkheden zijn. 
 

2 Bestuur  
Doelstelling:  
Lijnen uitzetten, focus aanbrengen en leidinggeven aan de vereniging. Zij draagt er zorg voor dat de 
sport (zowel prestatief als recreatief) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband 
wordt beoefend en uitgedragen. Het bestuur laat zich adviseren door alle commissies. 
 

2.1 Voorzitter 
Taken:  
• Leidinggeven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.  
• Het primair uitvoeren van de (met de overige bestuursleden vastgestelde) besluiten.  
• Het primair vertegenwoordigen van de vereniging en verbinden van al haar leden. 
• Het primair organiseren en voorzitten van bestuur - en ledenvergaderingen. 
• Vertegenwoordigen vereniging bij gemeente-, bonds- en overige relevante bijeenkomsten.  
• Voorbereiden en voorzitten bestuursvergaderingen.  
• Toezicht houden op taken bestuursleden.  
• Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, 

de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.  
• De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.  
• Naar buiten treden als officieel woordvoerder van de vereniging.  
• Contactpersoon zijn naar gemeentelijke instanties.  
• Het bezoeken van KNVB vergaderingen, evt. door derden.  
• Het ervoor zorgdragen dat bij thuis(-en uit) wedstrijden het 1e elftal 

representatief wordt vertegenwoordigd namens het bestuur.  
• Zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het 

verenigingsnieuws. 
• Uitvoeren schorsingen en royementen (altijd in overleg met de andere 

bestuursleden). 
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• Zorgdragen voor een volledig bestuur en goede taakverdeling 
binnen het bestuur. 

 
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week. 
 

2.2 Secretaris 
Taken:  
• Het deelnemen en notuleren van bestuursvergaderingen.  
• Het beheren van de ledenadministratie.  
• Het plannen en organiseren van vergaderingen.  
• Het fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost 

naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.  
• Het behandelen van ingekomen stukken.  
• Het voeren van de dagelijkse correspondentie van de vereniging.  
• Het verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en 

periodieke bestuursvergaderingen.  
• Het uitnodigen voor vergaderingen. 
• Het ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.  
• Het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals 

hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.  
• Het kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere 

bepalingen.  
• Het onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk 

overheidsinstanties).  
• Het zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar de redactie.  
• Zorgen voor informatievoorziening richting leden/ouders. 
• Het opstellen, onderhouden en up-to-date houden van het AVG-beleid (algemene verordening 

gegevensbescherming) 
• Het bijhouden van wijzigingen van het functieboek. Verantwoordelijk voor het plaatsen van het 

(gewijzigde) functieboek op de website. 
 

Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week. 
 

2.3 Penningmeester 
Taken:  
• Het opstellen en bewaken van begrotingen, balans en WenV-rekening.  
• Het opstellen van de exploitatierekening.  
• Het beheren van de rekeningen en financiële zaken.  
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• Betalingen en registratie van goedgekeurde facturen en 
declaraties. 

• Het verzorgen financiële verslaglegging.  
• Financiële verantwoording aan de vereniging.  
• De financiële controle van diverse commissies.  
• Maandelijkse verslaglegging aan bestuur.  
• Het aanvragen en incasseren van alle mogelijke subsidies en tegemoetkoming bij 

diverse overheden en bonden. 
• Contributiebewaking in samenwerking met de contributie commissie 
• Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.  
• Het verzorgen van de administratie van alle inkomsten en uitgaven van de 

vereniging.  
• Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een 

begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.  
• De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste 

informatie verstrekken.  
• Beheer en registratie van toegangscodes verenigingsgebouw en kluizen. 
• Legt budget aanvragen per team voor aan het bestuur en ziet hier op toe.  
• Stuurt eind van ieder seizoen de financiële gegevens, inclusief begroting en balans 

naar de KNVB, volgens de normen van de KNVB.  
• Bezoekt regelmatig informatiebijeenkomsten van de KNVB en de VSU. 
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week. 
 

2.4 Bestuurslid voetbalzaken 
Taken:   
• Het zorgdragen voor het technisch beleid binnen de vereniging.  
• Het rapporteren aan en overleggen met het bestuur betreffende de technische zaken.  
• Het coördineren bij werving technische commissieleden en dit waar nodig stimuleren.  
• Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe spelers.  
• Zorgt voor werving van trainers.  
• Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd.  
• Heeft regelmatig (minimaal maandelijks) overleg met de technische 

commissie. 
• Het zorgdragen voor het voetbaltechnisch beleid binnen de vereniging 
• Het zo goed mogelijk behartigen van alle belangen van het voetbal zowel 

binnen als buiten de vereniging. 
• Vertegenwoordigt, waar nodig, PVC bij officiële gelegenheden naar 

buiten. 
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Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week. 
 

2.5 Bestuurslid vrijwilligerszaken 
Taken:  
• Het zorgdragen voor het vrijwilligersbeleid binnen de vereniging.  
• Rapporteert aan en overlegt met het bestuur.  
• Heeft een coördinerende taak bij werving van vrijwilligers en stimuleert deze waar nodig.  
• Ziet toe dat de functiebeschrijving worden uitgevoerd.  
• Signaleert problemen welke eventueel ontstaan tussen vrijwilligers onderling of vrijwilligers en 

de club en zorgt voor oplossingen of speelt deze door aan de voorzitter vrijwilligerscommissie.  
• Heeft regelmatig overleg met de vrijwilligerscommissie. 
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per week 
 

3 Adviesorganen 
 

3.1 Kascommissie  
De kascommissie is en adviserend orgaan van de Algemene Leden Vergadering en is 
bevoegd om op elk gewenst moment de financiële administratie in te zien en te 
beoordelen.  
De kascommissie heeft geen bindend oordeel, maar kan slechts advies geven aan de 
ALV. 
 
Doelstelling:  
Verantwoordelijk voor de controle van de financiële administratie, verslag doen en advies uitbrengen 
aan de penningmeester en de Algemene Leden Vergadering.  
Taken:  
• Periodiek en tenminste 1 keer per seizoen controleren van de financiële administratie. 
• Steekproefsgewijs controleren van de aanwezigheid van facturen, bonnetjes en/of andere 

bescheiden, die de verantwoording ondersteunen 
• Controleren van de volledigheid van de administratie, het aansluiten van de banksaldi en de 

inning van de contributie 
• Opstellen van een rapport ter ondersteuning van het advies 
• Opstellen en ondertekenen van het (verkorte) advies en dechargering 

van de penningmeester 
 

3.2 Procesbegeleider 
PVC is een vereniging waar veel gebeurt en waar veel mensen een rol hebben 
om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit vergt veel afstemming, 
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coördinatie en communicatie. Zeker de eerstkomende seizoenen 
zullen we veel energie moeten steken in het opzetten, bijschaven en 
finetunen van het nieuwe beleid. 
De procesbegeleider heeft alleen een adviserende rol en kan geen 
verantwoordelijkheden overnemen. 
 
Doelstelling:  
Ondersteuning geven aan iedereen binnen PVC bij de uitvoering van de toegewezen taken om deze 
zo makkelijk mogelijk binnen de gestelde tijd uit te kunnen voeren.  
Taken:  
• Meedenken met het effectief opstellen van het beleid en de uitvoer daarvan. 
• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan iedereen met een taak binnen PVC. 
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4 Commissies: 
 

4.1 Gedragscommissie 
Doelstelling 
Het opzetten en bewaken van de gedragsregels binnen de vereniging  
Taken:  
• Opzetten en beheren van de gedragsregels binnen PVC. 
• Gevraagd en ongevraagd optreden bij grensoverschrijdend gedrag van een speler, 

trainer/coach, leider, ouder of elk ander persoon die zich binnen de invloedsfeer van PVC 
bevindt. 

• Advies geven aan het bestuur bij zaken die voortvloeien uit grensoverschrijdend gedrag, 
waaronder de gepaste sanctie. 

 

4.1.1 Vertrouwenspersoon 
Taken: 
Is aanspreekbaar voor alle (ouders van jeugd)leden voor zaken die niet besproken kun worden met 
leiders, trainers of coördinatoren. Met name valt te denken aan bedreiging, mishandeling en 
(seksuele) intimidatie. 
PVC beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon. 
 

4.2 Spelersraad 
Doelstelling 
Het vertegenwoordigen van alle (jeugd)spelers binnen PVC 
Taken:  
• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en/of de technische commissie. 
 
PVC kent een spelersraad voor de senioren en de jeugd. 
 

4.3 Commissie cultuur 
Doelstelling 
Het adviseren van alle commissies op het gebeid van de cultuur binnen PVC en het adviseren van 
het bestuur op dit gebied. 
Taken:  
• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en/of commissies. 
• Opstellen en bewaken van het cultuurbeleid binnen PVC 
• Stimuleren en ondersteunen van betrokkenheid van alle (ouders van 

jeugd)leden zodat iedereen op zijn of haar manier mee kan doen binnen 
PVC. 
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4.4 Afgevaardigde van het bestuur 
Taken:  
• Het vertegenwoordigen van het bestuur bij wedstrijden van de 

selectie indien het bestuur zelf niet aanwezig kan zijn. 
 

4.5 Redactie 
Doelstelling 
Het onderhouden en up-to-date houden van de verenigingswebsite, social media (bv. Facebook 
pagina) en mediakanalen van Sportlink en alle overige mediakanalen van PVC Voetbal en het 
versturen van de nieuwsbrief. 
Taken:  
• Technisch beheren van de verschillende communicatiekanalen 
• Verwerken van wijzigingen en toevoegingen op de verschillende communicatiekanalen van de 

vereniging. 
• Het verzamelen van onderwerpen voor de nieuwsbrief, deze vormgeven en tenminste 4 keer 

per seizoen verspreiden 
• Dagelijks beheer van de website.  
• Zorgt (via derden) voor de techniek achter de site.  
• Het (laten) oplossen van eventuele bugs en technische problemen van een site.  
• Het plaatsen en redigeren van aangeleverde copy voor de website b.v. verslagen en foto’s. 
• Het wijzigen van informatie op de site op verzoek van bestuursleden of commissievoorzitters.  
 

4.6 Commissie communicatie 
Doelstelling 
Het zorgdragen voor een goede, gestructureerde, verzorgde en continue communicatie op alle 
niveaus binnen de vereniging. 
Taken:  
• Het opstellen en aan het begin van elk seizoen actualiseren van een communicatieplan. 
• Ondersteunen van het bestuur en de commissies zodat er een heldere en goede 

communicatie op het juiste moment plaatsvindt met de juiste doelstelling en inhoud   
• Het gevraagd en ongevraagd advies geven op het gebied van communicatie aan het bestuur en 

alle commissies. 
• Het beheren en onderhouden van de communicatiekalender en de 

verantwoordelijken ruim op tijd wijzen op communicatiemomenten. 
• Meedenken met de commissies bij het opstellen van een werkdocument 

met doelstellingen, wensen, tijdspad en uitvoerrichting. 
• Bewaken en waar nodig aanpassen van de huisstijl. 
• Zorg dragen voor een goede PR van de vereniging. 
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• Contacten onderhouden met de pers.  
 

4.7 Ledensecretariaat 
Doelstelling 
Het voeren van een accurate en volledige administratie van alle leden, 
relaties, leveranciers en overige betrokkenen van PVC. 
Taken:  
• Vastleggen van de, binnen de AVG vastgelegde en geautoriseerde, gegevens in Sportlink. 
• Inschrijven van nieuwe leden 
• Uitschrijven van leden, die PVC verlaten 
• Administratie van de teamindelingen 
• Vastleggen van de technische staf voor elk team 
• Financiële of technische blokkades opleggen en vrijgeven in Sportlink 
 

4.8 Contributie administratie 
Doelstelling 
Het adequaat en op tijd innen van de contributie. 
Taken:  
• Het invoeren van de contributie voor het nieuwe seizoen. 
• Het financieel opstarten van het nieuwe seizoen in Sportlink en Club Collect. 
• Toekennen van de juiste contributiecomponenten aan elk lid. 
• Het toesturen van het verzoek tot betaling via Club Collect. 
• Het voeren van de contributie administratie. 
• Het toezien op het op tijd betalen, het versturen van herinneringen 
• Het, in overleg met het bestuur, opleggen en uitvoeren van schorsingen 
 

4.9 Financiële commissie 
Doelstelling 
Het gevraagd en ongevraagd financieel advies geven aan het bestuur. 
Taken:  
• Het kritisch monitoren van het financieel beleid van de vereniging. 
• Financieel advies geven aan het bestuur. 
• Meedenken en vormgeven van het financieel beleid van de vereniging. 
• Indien nodig financieel advies uitbrengen aan de ALV. 
 

4.10 Sponsorcommissie  
Doelstelling:  
Zorgdragen voor neveninkomsten via sponsoring door het (langdurig) binden 
van sponsoren. Dit op basis van het dienen van wederzijdse belangen op 
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respectvolle wijze. Het werven van sponsoren die bereid zijn om 
onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen 
beschikbaar te stellen aan de vereniging.  
Taken:  
• Opstellen en up-to-date houden van het sponsorplan. 
• Zorgdragen voor de financiële afhandeling van de 

sponsorcontracten. 
• Houdt contact met adverteerders en sponsoren over betalingen. 
• Administratie voeren van alle contracten, facturen en betalingen. 
• Maandelijks informeren en rapporteren aan het bestuur over de stand van zaken. 
• Het actief werven/benaderen van potentiële sponsoren zoals vastgelegd in het sponsorplan. 
• Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.  
• Onderhouden van relaties met bestaande en potentiële sponsoren.  
• Zorg dragen voor sponsorbeleid.  
• Het bevorderen van de zakelijke belangen tussen de sponsoren. 
• Organiseren van sponsorbijeenkomsten.  
• Het zorgen voor de juiste uitingen van sponsoren zowel in de kantine als langs het veld.  
• Verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van sponsorborden.  
• Zorgen voor de advertenties op de website.  
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per maand.  
 
De sponsorcommissie bestaat uit tenminste 5 personen 
 

4.11 Materiaal Commissie 
Doelstelling:  
Zorg dragen voor een optimaal beheer van de materialen en de staat van de velden.  
Taken: 
• Zorgdragen voor en navolgen van een meerjaren onderhoudsplan. 
• Het materiaal beheren en exploiteren op basis van een vooraf opgestelde jaarbegroting. 
• Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden.  
• Het repareren van versleten en of kapotte trainingsbenodigdheden. B.v. het repareren van 

kapotte trainingsdoeltjes. 
• Het verdelen van de ballen onder de teams. 
• Het onderhouden en waar nodig, in overleg met de penningmeester, 

tijdig aanvullen van de ballen. 
• Doorgeven aan de penningmeester wanneer een team zelf de kosten van 

een nieuwe bal moeten betalen. 
• Het op pijl houden van de inventaris en wedstrijd/trainingsmiddelen. 
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• Tenminste 2 keer per seizoen een inventarisatie uitvoeren van 
alle materialen. 

• Tenminste 2 keer per seizoen een onderhoudsdag organiseren 
• Advies uitbrengen aan het bestuur voor de aanschaf van nieuwe 

materialen. 
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 6 uur per maand 
 

 

4.11.1 Onderhoudsfunctionaris 
Taken: 
• Onderhoud van de velden.  
• Lijnen kalken e.d.  
• Eerste aanspreekpunt bij technische mankementen op en om de velden. 
• Oplossen en waar nodig escaleren van calamiteiten met betrekking tot de materialen op en om 

de velden. 
• (Financieel) advies uitbrengen aan het bestuur voor vervanging en aanvulling van materialen. 

 

4.12 Vrijwilligers Commissie 
Doelstelling:  
De vrijwilligerscommissie stel het vrijwilligersbeleid op en ondersteunt bij de werving en plaatsing 
van vrijwilligers binnen de vereniging.  
De commissieleden inventariseren, samen met de leiders, onder (ouders van de jeugd)leden welke 
vrijwilligers ta(a)k(en) zij willen uitvoeren. Personen worden zoveel mogelijk persoonlijk benaderd.  
Taken:  
• Opzetten, bewaken en waar nodig bijstellen van het vrijwilligersbeleid. 
• Adviseert op verzoek het bestuur en commissies aangaande organisatie en werving.  
• Werving en plaatsing:  

- In kaart brengen en actueel houden van het aanbod van vrijwilligers;  
- In kaart brengen en actueel houden van de vraag naar vrijwilligers;  

 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 2 tot 4 uur per maand.  

 
De vrijwilligers commissie bestaat uit 3 à 4 personen die gevraagd en 
ongevraagd bestuur en commissies ondersteunt bij het invullen van het 
vrijwilligersbeleid en het organiseren van vrijwilligers.  
 

4.13 Activiteiten commissie  
Doelstelling:  
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De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor de leden 
buiten het reguliere voetbal om. Organisatie van financiële acties en 
interne nevenactiviteiten voor de leden met als bedoeling de leden op 
andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een 
goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen.  
Taken: 
• Het opstellen van een activiteitenkalender. 
• Het overzicht houden op alle activiteiten binnen de vereniging. 
• Het, in overleg met de vrijwilligerscommissie, werven van vrijwilligers voor het organiseren van 

een activiteit. 
• Het bedenken, opzetten en uitvoeren van activiteiten, waaronder feesten en partijen. 
• Het organiseren van extra geld genererende activiteiten (waaronder de Grote Clubactie of een 

aanverwante activiteit). 
 
De activiteitencommissie bestaat uit tenminste 5 vaste leden.  

 

4.14 Paviljoencommissie 
Doelstelling:  
De paviljoencommissie regelt alle inhoudelijke zaken van de bar en keuken en is verantwoordelijk 
voor het bar- en keukenpersoneel. 
Taken: 
• De zorg voor het steeds kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers voor de bar- en 

keukendiensten 
• Het indelen van de bar- en keukenbezetting 
• Het bijhouden van de agenda en het rooster van de kantine 
• Schoonhouden van de bar en de keuken 
• Opstellen en onderhouden van een protocol voor het uitvoeren van een bar- en keukendienst 
• Zorgdragen voor een goede afsluiting. 

 
Tijdsinvestering: ca. 2 tot 4 uur per maand 
 

4.15 Wedstrijdontvangst 
Doelstelling:  
Het gastvrij ontvangen en wegwijs maken van alle teams, scheidsrechters en 
grensrechters. 
Taken:  
• Ontvangt de leider van de tegenstanders en de scheidsrechters.  
• Ziet toe op het juist invullen en afronden van het wedstrijdformulier. 
• Bezet de bestuurskamer tijdens wedstrijden op de zaterdag en zondag.  
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• Is aanspreekpunt namens de vereniging voor vragen van 
tegenstanders. 

• Het zorgdragen voor voldoende vrijwilligers voor de taak van 
steward en een indeling maken van de bezetting. 

 
Tijdsinvestering: 1 dagdeel van 3 uur per maand of vaker.  
 

4.15.1 Stewards 
Taken: 
• Op wedstrijddagen ervoor zorgdragen dat auto’s, fietsen en scooters goed worden geparkeerd. 
• Tegenstanders de weg wijzen op het complex. 
• Ingrijpen bij ongewenste situaties. 
• Toezien op het rookvrij sportpark beleid. 
 

4.16 Technische commissie 
Doelstelling:  
De Technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid in de breedste zin, inclusief 
gedragscode. Zij is verantwoordelijk voor aanname en functioneren van de technische staf en 
rapporteert daarover aan het bestuur.  
Verzorgen van kwalitatief goede voetbaltechnische aspecten binnen de vereniging, zowel competitief 
als recreatief. Daarvoor zorgdragen voor een goede interne organisatie en een helder beleid. De 
technische commissie is het aanspreekpunt voor trainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid. 
Geldt als vertrouwenscommissie bij conflicten tussen spelers, trainers en / of leiders. Tevens 
ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. 
De technische commissie is het aanspreekpunt voor trainers, spelersontwikkeling en selectiebeleid.  
 

4.16.1 Voorzitter technische commissie 
Taken:  
• Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie. 
• Ziet toe op de uitvoering van de functie door de leden van de commissie. 
• Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en 

speelt deze door naar de desbetreffende coördinator.  
• Het zorgdragen voor het beleid binnen de vereniging 
• Het (mede) opstellen van het technisch beleidsplan 
• Het zo goed mogelijk behartigen van alle belangen van het voetbal zowel 

binnen als buiten de vereniging. 
• Zorgen voor informatievoorziening richting leden/ouders.  
• Heeft een coördinerende taak bij werving commissieleden en stimuleert 

deze waar nodig.  
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• Staat de coördinatoren bij in probleemsituaties. 
• Zorgen dat het opzetten van de teamindelingen voor volgend 

seizoen tijdig in gang wordt gezet en de (materiele) 
consequenties zo vroeg mogelijk bekend zijn. 

 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week. 
 

4.16.2 Technisch Coördinator (TC)  
 

PVC Voetbal kent 3 coördinatoren: 
- Senioren (Dames en Heren, Veld en Zaal) 
- Junioren (JO14 – JO19) 
- Pupillen (tot en met JO13) 

 
Taken:  
• Ziet toe op de uitvoering van de functie door de trainers/coaches/leiders. 
• Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders.  
• Het zorgdragen voor het jeugdbeleid 
• Het (mede) opstellen van het technisch beleidsplan 
• Contactpersoon voor leiders en trainers en evt. ouders in de breedste zin van het woord 
• Organisatie clinics en overlegavonden met leiders en trainers (tenminste 3 keer per seizoen) 
• Samenstelling en indeling teams (samen met de andere commissieleden) 
• Nieuwe inschrijvingen beoordelen, toelaten/afwijzen en communiceren met het betreffende 

aspirant lid of zijn/haar ouders. 
• Zoeken, aanstellen en inwerken trainers, coaches en leiders 
• Bezoekt ter ondersteuning van de begeleiding regelmatig trainingen (alle trainers) en 

wedstrijden (selectietrainers/-leiders). 
• Het opzetten van een structuur voor het laten meetrainen van talenten in een hogere 

leeftijdsgroep in het voorjaar. 
• Het voeren van functioneringsgesprekken met de trainers (minimaal 2x keer per jaar), 

gesprekken met de leider(s) en evt. ouders en spelers.  
• Zo goed mogelijk behartigen van alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de 

vereniging. 
• Het signaleren van problemen binnen de leeftijdsgroep tussen spelers, 

leiders, ouders, trainers en hiervoor een passende oplossing trachten te 
vinden. 

• Zorgdragen voor communicatie en informatie naar de leiders, trainers, 
ouders van de leeftijdsgroep, liefst per mail. 

• Rapporteert aan en overlegt met het bestuurslid voetbalzaken.  
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• Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden 
en stimuleert deze waar nodig.  

• Draagt er zorg voor dat het bestuurslid voetbalzaken op de 
hoogte is van de gang van zaken binnen de afdeling. 

• Vertegenwoordigt, waar nodig, de jeugdafdeling bij officiële 
gelegenheden naar buiten. (bijvoorbeeld voetbalfederatie) 

 
Vaardigheden en ervaring: 
 KNVB of T(J)C trainersopleiding, passend bij het niveau van de leeftijdsgroep of vergelijkbare 

vaardigheden en ervaring. 
 Ervaring als trainer en/of leider bij de jeugd (liefst bij desbetreffende leeftijdsgroepen). 
 Bereidheid en vermogen tot samenwerken. 
 Ervaring met leiding geven. 
 Goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden. 
 Bereidheid om met grote regelmaat aanwezig te zijn bij de trainingen en de wedstrijden. 
 Het goed bekend zijn met PVC Voetbal en haar doelstelling op voetbaltechnisch gebied 

onderschrijven 
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 3 tot 6 uur per week. 
 

4.16.3 Trainer/coach 
Taken:  
• Geeft trainingen conform het technische jeugdplan. Indien mogelijk qua veldbezetting wordt er 2 

keer per week getraind. 
• Zorgt voor discipline en naleving van de normen en waarden van de vereniging.  
• Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden indien mogelijk.  
• Neemt deel aan het trainersoverleg.  
• Legt verantwoording af aan de technische commissie.  
• Is verantwoordelijk voor de door zijn team gebruikte trainingsmaterialen.  
 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 4 tot 6 uur per week. 
 

4.16.4 Leider  
Taken:  
• Contactpersoon voor de spelers van zijn elftal betreffende niet 

voetbaltechnische aangelegenheden.  
• Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbaltechnische 

aangelegenheden welke betrekking hebben op zijn team.  
• Coördineren vervoer bij uitwedstrijden.  
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• Coördineren corvee/vrijwilligers werkzaamheden.  
• Het samen met de spelers schoonmaken van de kleedkamers 

zowel bij uit- als thuiswedstrijden.  
• Het correct invullen van de wedstrijdformulieren via de app.  
• Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als 

grensrechter/scheidsrechter te kunnen fungeren of zorgdragen 
voor een derde die dit op zich kan nemen. 

• Het stimuleren en er op toezien dat spelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, 
medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en 
in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen  

• In overleg met de trainer er op toezien dat de corvee werkzaamheden goed worden uitgevoerd 
in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht.  

• Goed communiceren en samenwerken met de trainer en zich goed op de hoogte stellen wat er 
onder de spelers leeft.  

• Zorgt dat nieuwe leden (zoveel mogelijk samen met ouders) eenmalig worden uitgenodigd, 
uitleg krijgen over de vereniging en de regels en geeft voorhanden documentatie mee. 

• Vraagt ouders en/of speler welk vrijwilligerswerk zij willen verrichten en speelt dit door aan de 
vrijwilligerscommissie. 

 
Tijdsinvestering: gemiddeld ca. 1-3 uur per week. 
 

4.17 Voetbalzaken 
Doelstelling:  
De coördinatie, administratie en uitvoering van alle niet technische zaken rond de wedstrijden en 
toernooien van alle teams 
Taken:  
• Doet opgave van teams aan toernooien  
• Is aanspreekpunt voor andere verenigingen voor o.a. oefenwedstrijden  
• Is belast met de organisatie m.b.t. oefen- en competitiewedstrijden als ook externe toernooien. 
• Regelt de veldindeling, de kleedkamerindeling en de scheidsrechters. 
• Bevordert de goede samenwerking en coördinatie met andere wedstrijdsecretarissen, 

commissieleden en andere kaderleden.  
• Onderhoudt de nodige contacten met:  

- Elftalleiders & trainers  
- Spelers;  
- Leden activiteitencommissie;  
- Plaatselijke en regionale commissies t.b.v. jeugdvoetbal;  
- Andere vereniging (wedstrijd) secretarissen;  
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• Verantwoordelijk voor het hele wedstrijdgebeuren en het 
coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig 
inschrijven van de elftallen bij de KNVB.  

• Het doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan de 
leiders.  

• Het tijdig doorgeven van afgelastingen aan leiders, 
scheidsrechters en de tegenpartij via de daartoe geëigende kanalen.  

• In samenwerking met de technische commissie het trainingsschema samenstellen.  
• Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand. 
• Het stimuleren van opleidingen.  
• Het regelen van informatieavonden voor de scheidsrechters.  
 
De commissie voetbalzaken bestaat tenminste uit: 

- Het bestuurslid voetbalzaken 
- de wedstrijdsecretarissen voor de zaterdag, zondag en het zaalvoetbal 
- de scheidsrechters coördinator 

 

4.18 Toernooi commissie 
Doelstelling:  
Het organiseren van de toernooien op de vereniging, het verzamelen en doorsturen van 
toernooiuitnodigingen van andere verenigingen en het in kaart brengen van (internationale) 
toernooien van andere verenigingen. 
Taken:  
• Voorstellen doen voor het houden van interne/externe toernooien op het sportpark 
• Het in overleg met de technische commissie en de activiteitencommissie organiseren van de 

verschillende toernooien 
• Bekendheid geven aan de interne toernooien 
• De toernooidagen verzorgen 
 
 

5 Slot  
Dit functieboek moet een levend document zijn, aanvullingen en/of wijzigingen kunnen dus altijd 
worden doorgegeven aan de beheerder (Secretaris bestuur) van dit 
functieboek via bestuur@pvcvoetbal.nl o.v.v. Functieboek. 

http://www.pvcvoetbal.nl/
mailto:contributie@pvcvoetbal.nl
mailto:bestuur@pvcvoetbal.nl

	1 Inleiding
	2 Bestuur
	2.1 Voorzitter
	2.2 Secretaris
	2.3 Penningmeester
	2.4 Bestuurslid voetbalzaken
	2.5 Bestuurslid vrijwilligerszaken

	3 Adviesorganen
	3.1 Kascommissie
	3.2 Procesbegeleider

	4 Commissies:
	4.1 Gedragscommissie
	4.1.1 Vertrouwenspersoon

	4.2 Spelersraad
	4.3 Commissie cultuur
	4.4 Afgevaardigde van het bestuur
	4.5 Redactie
	4.6 Commissie communicatie
	4.7 Ledensecretariaat
	4.8 Contributie administratie
	4.9 Financiële commissie
	4.10 Sponsorcommissie
	4.11 Materiaal Commissie
	4.11.1 Onderhoudsfunctionaris

	4.12 Vrijwilligers Commissie
	4.13 Activiteiten commissie
	4.14 Paviljoencommissie
	4.15 Wedstrijdontvangst
	4.15.1 Stewards

	4.16 Technische commissie
	4.16.1 Voorzitter technische commissie
	4.16.2 Technisch Coördinator (TC)
	4.16.3 Trainer/coach
	4.16.4 Leider

	4.17 Voetbalzaken
	4.18 Toernooi commissie

	5 Slot

