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1 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van vv Winsum. In dit beleidsplan zijn de doelen, kaders en uitgangspunten 
van vv Winsum  vastgelegd. Op basis van een duidelijke missie en visie willen wij met een heldere 
koers de vereniging besturen. 
 
De missie van de vereniging is als volgt: 
“De vereniging wil haar leden, oud-leden en vrijwilligers een herkenbare en positieve cultuur bieden. 
Sociaal en betrokken, met oog voor elkaar. Voetbal, sportiviteit en actieve deelname aan het 
verenigingsleven zijn belangrijke bindende factoren. Iedereen wordt de mogelijkheid geboden om te 
voetballen op zijn of haar niveau, prestatief of recreatief, en wedstrijden te spelen op de dag van zijn 
of haar keuze. De vereniging vervult in Winsum en omstreken een belangrijke maatschappelijke 
functie.” 
 
De visie is als volgt: 
De vereniging biedt iedereen de mogelijkheid om te kunnen voetballen op zijn of haar niveau, 
prestatief of recreatief. Zij wil bijdragen aan het optimaal ontwikkelen van de specifieke kwaliteiten van 
elke voetballer(-ster) tot de top van zijn/haar kunnen door een goede (jeugd)opleiding en begeleiding, 
en door het bieden van een inspirerende voetbalomgeving. Het inzetten van de individuele kwaliteiten 
als teamspeler staat centraal. De vereniging stelt zich ten doel een goede mix te bieden van 
prestatievoetbal en recreatief voetbal.  
 

 
 
 
Zoals beschreven in de missie vervult vv Winsum in Winsum en omstreken een belangrijke 
maatschappelijke functie. Hierbij draait het in beginsel om voetbal en het ontwikkelen van 
voetballers/voetbalsters zodat eenieder optimaal kan presteren. Er is echter meer, naast voetbal zijn 
plezier, passie, positiviteit en professionaliteit ook van belang. In dit kader is samenwerking en 
verbinding ook cruciaal.  De vereniging is onderdeel van de maatschappij en werkt daarom op 
verantwoorde wijze samen met andere maatschappelijke organisaties, overheden en burgers. Vanuit 
dit perspectief staan presteren, plezier, passie, positiviteit en professionaliteit, zowel op als buiten het 
voetbalveld, hoog in het vaandel. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.  
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1.1 Samenstelling bestuur 

vv Winsum streeft naar een stabiele en heldere organisatie. De vereniging heeft een 8-koppig bestuur:  
1. Voorzitter 
2. Secretaris 
3. Penningmeester 
4. Bestuurslid (portefeuille Algemene Zaken) 
5. Bestuurslid (portefeuille Voetbalzaken) 
6. Bestuurslid (portefeuille Jeugd) 
7. Bestuurslid (portefeuille Commerciële Zaken en PR) 
8. Bestuurslid (portefeuille Facilitaire Zaken) 

 
Het bestuur streeft er naar om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Dit 
principe komt tot uiting in de organisatiestructuur. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een 
beperkt aantal commissies (twee á drie). Hierbij hebben commissies een hoge mate van eigen 
verantwoordelijkheid. In onderstaande figuur is weergegeven op welke wijze de commissies over de 
verschillende bestuursleden zijn verdeeld. 

 
 

1.2 Commissies 

Zoals gesteld hebben de commissies een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. In dat kader zijn 
door alle commissies beleidsplannen, beleidsuitgangspunten en ambities opgesteld. In het vervolg 
van deze rapportage worden de plannen van de commissies nader toegelicht.  
Naast de genoemde commissies zijn de ‘Vrienden van vv Winsum’ en de Engelandcommissie actief. 
De ‘Vrienden van vv Winsum’ ondersteunen de vereniging met financiële middelen. De 
Engelandcommissie houdt zich bezig met de organisatie van een jaarlijkse uitwisseling met de 
Leverington Sports & Social club uit Wisbech. Het ene jaar vindt deze uitwisseling plaats in Wisbech 
en het andere jaar in Winsum. Vv Winsum heeft geen zeggenschap over de ‘Vrienden van vv Winsum 
en de Engelandcommissie. 
 

1.3 Ambities bestuur 

1. Professionelere organisatie 
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Het bestuur treedt richtinggevend op en stelt de kaders vast waarbinnen de commissies 
kunnen handelen, waarbij het uitgangspunt is dat de commissies ook financiële 
verantwoordelijkheid hebben.  De voorzitters van de commissies informeren het bestuur over 
de voortgang en continuïteit van de taakuitvoering. 
 

2. Stabiele financiële huishouding  
De vereniging is op verschillende vlakken nog steeds volop in ontwikkeling. Hierbij is het zaak 
dat vv Winsum over gezonde financiële basis heeft en over voldoende reserves beschikt.  
 

3. Maatschappelijk betrokken vereniging 
Naast voetbal draagt vv Winsum, waar mogelijk, bij aan maatschappelijke ontwikkelingen. 
Hiermee anticipeert vv Winsum op ontwikkelingen in de maatschappij en pakt het hierin haar 
verantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan is ‘vv Winsum gezond’ waarin onder andere 
aandacht is voor de rookvrije generatie. 

 
4. Nieuwe sportpark Winsum-West 

Op dit moment maakt vv Winsum gebruik van twee sportparken. Dit is een zeer onwenselijke 
situatie. Het realiseren van een nieuwe accommodatie in Winsum-West is dan ook cruciaal 
voor de toekomst van de vereniging. 
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2 Voetbalbeleid 
Het voetbalbeleid is opgesteld door de Commissie Voetbalzaken (CVZ) en vastgelegd in een 
voetbalvisie met bijbehorende ambities. Deze visie vormt het uitgangspunt voor de activiteiten die de 
vereniging onderneemt op voetbalgebied. Hiernaast wordt in dit hoofdstuk de organisatie van de CVZ 
beschreven. Een uitgebreide uitwerking van het voetbalbeleid, de ambities en het opleidingsplan is te 
vinden in de volgende documenten: Ambitieplan 2017-2020, TOP vv Winsum (voetbal en keepers), 
Team- en spelersplan, vv Winsum gezond, zo doen wij dat! en het Voetbalfunctiehuis. 
 

2.1 Visie  

“De vereniging biedt iedereen de mogelijkheid om te kunnen voetballen op zijn of haar niveau, 
prestatief of recreatief. Zij wil bijdragen aan het optimaal ontwikkelen van de specifieke kwaliteiten van 
elke voetballer(-ster) tot de top van zijn/haar kunnen door een goede (jeugd)opleiding en begeleiding, 
en door het bieden van een inspirerende voetbalomgeving. Het inzetten van de individuele kwaliteiten 
als teamspeler staat centraal. De vereniging stelt zich ten doel een goede mix te bieden van 
prestatievoetbal en recreatief voetbal.”  
 
Bij vv Winsum kan iedere speler zich ontwikkelen tot een betere voetballer(-ster). De vereniging biedt 
daarom een kwalitatief hoogstaande voetbalopleiding voor alle spelers en speelsters. De realisatie 
van het technisch opleidingsplan (TOP) biedt houvast om invulling te geven aan deze ambitie. De 
ontwikkeling van de individuele speler/speelster staat hierin centraal met veel aandacht voor techniek 
en teamontwikkeling.  
 
Voor de prestatieve teams is er behalve het zo hoog mogelijk voetballen ook de ambitie om kwalitatief 
hoog voetbal te spelen en aansprekende resultaten te behalen. Voor de eerste senioren elftallen is het 
uitgangspunt om dit te bereiken met een selectie die minimaal voor de helft uit eigen spelers en 
speelsters bestaat. Door te investeren in het opleiden en/of aantrekken van gekwalificeerde trainers 
wordt de opleiding van jeugdspelers bevorderd en daarmee de verdere ontwikkeling van de mannen- 
en vrouwenelftallen (op langere termijn).  
 

2.2 Taken en verantwoordelijkheden 

De CVZ is verantwoordelijk voor het voetbalbeleid binnen vv Winsum. De CVZ ontwikkelt het 
voetbalbeleid, draagt het uit, voert het uit en bewaakt dat het binnen de gehele jeugdopleiding en 
vereniging wordt gevolgd. De voornaamste taken zijn het benaderen en aanstellen van de juiste 
(gediplomeerde) trainers en leiders, de teamsamenstellingen en competitie-indeling van elk team 
(klasse), het bewaken van het voetbalniveau en de uitvoering van het voetbalbeleidsplan waarbij 
opleiden en ontwikkelen centraal staat. 
 

2.3 Doelstelling 

De primaire doelstelling van het voetbalbeleidsplan van vv Winsum is dat de prestatieteams op een zo 
hoog mogelijk niveau (klasse) voetballen en dat de recreatieve teams zoveel mogelijk plezier hebben 
in het voetbalspel. De CVZ schept de juiste voetbalvoorwaarden zodat spelers en speelsters zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn voetbalplezier, sportiviteit en binding met de vereniging 
belangrijke elementen. 
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2.4 Samenstelling 

De CVZ heeft een integrale visie op voetbal en bestaat uit zes voetbaltakken:  
1. CVZ Jeugd 
2. CVZ Keepers 
3. CVZ Vrouwen 
4. CVZ Prestatie  
5. CVZ Overige senioren  
6. CVZ Sportverzorging 

 
Per voetbaltak zijn er coördinatoren die gezamenlijk een voetbaltak aansturen en nauw contact 
onderhouden met het bestuurslid Voetbalzaken. Een belangrijke functie is Hoofd Jeugdopleidingen die 
verantwoordelijk is voor de rode voetbaldraad die is vastgesteld in het technisch opleidingsplan en de 
uitvoering hiervan binnen de verschillende leeftijdscategorieën. Vanwege de grote mate aan overlap 
tussen de CVZ en de Jeugdcommissie vindt er tussen deze twee commissies ook veel overleg en 
samenwerking plaats.  
 

2.5 Ambities 

1. Alle prestatieteams spelen op een zo hoog mogelijk niveau 
De doelstelling voor heren 1 en vrouwen 1 is om een ambitieuze eersteklasser te zijn waarbij 
beide teams structureel tot de top 5 behoren. Het streven is dat minstens de helft van deze 
selecties de eigen jeugdopleiding heeft doorlopen. Om de stap naar de eerste teams zo goed 
te begeleiden, zijn er opleidingsteams onder de 23 en spelen ook de tweede teams op een zo 
hoog mogelijk niveau. Het tweede mannenelftal zal moeten doorgroeien naar een stabiele 
reserve hoofdklasse en het tweede vrouwenelftal zal uitkomen in de derde klasse.   
 
De ambities voor de eerste selectieteams van de oudere jeugd zijn om te voetballen op 
divisieniveau (O19, O17, O15 en O13) en voor de selectieteams in de onderbouw om te 
spelen in de hoofdklasse (O11, O10, O09, O08, O07). De tweede selectieteams spelen een 
niveau lager waarbij het aantal selectieteams per lichting afhankelijk is van het aantal teams 
per leeftijdscategorie. De overige teams spelen zo hoog mogelijk waarbij voetbalplezier heel 
belangrijk is.  
 

2. Het opleiden en ontwikkelen van individuele (jeugd)spelers staat centraal bij vv Winsum  
De club streeft naar een kwalitatief hoogstaande jeugdopleiding waar de individuele 
ontwikkeling van spelers en speelsters het belangrijkste is. De trainers zijn gediplomeerd en 
besteden veel aandacht aan voetbaltechniek en teamontwikkeling. Er is kennis over de 
ontwikkeling van de spelers en deze wordt nauw gevolgd met onder andere het 
spelervolgsysteem Talento. 
    

3. Vv Winsum biedt iedereen de mogelijkheid om te voetballen 
Voor de recreatieve voetballers staat voetbalplezier voorop. De vereniging biedt deze spelers 
en speelsters ook volop mogelijkheden zoals 7x7 voetbal, walking football en draakjes (O06). 
Indien nodig worden deze mogelijkheden uitgebreid zodat een zo groot mogelijke doelgroep 
met veel plezier kan voetballen.  
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4. Vv Winsum is een aantrekkelijke voetbalpartner en vervult een regiofunctie in Noord-
Groningen 
De combinatie van prestatie, plezier en professionele organisatie maakt vv Winsum een 
aantrekkelijke partner voor andere voetbalpartners zoals de KNVB en betaalde 
voetbalorganisaties (clinics, scouting- of trainingsdagen). De vereniging wil deze regionale 
functie op een maatschappelijke verantwoorde wijze invullen. Blessurepreventie en 
behandeling zijn daarom goed georganiseerd en er is veel aandacht voor fairplay, een 
rookvrije generatie en gezonde voeding.  
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3 Vrijwilligers  
Vv Winsum is een vereniging waar vrijwilligers de basis vormen. Doordat er zoveel vrijwilligers zich 
inzetten voor de vereniging is de vereniging groot en sterk geworden. Er is echter wel een bepaalde 
structuur nodig om alle vrijwilligers te sturen en hetzelfde doel voor ogen te laten hebben. Dit 
hoofdstuk omschrijft de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling, samenstelling en ambities van de 
vrijwilligerscommissie. 
 

3.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De vrijwilligerscommissie heeft een belangrijke functie binnen vv Winsum en is verantwoordelijk voor 
het werven van vrijwilligers voor de vereniging, voor de commissies en voor taken en klussen die 
binnen de vereniging invulling behoeven. Hiervoor kunnen diverse wervingsmethoden worden 
aangewend. De commissie voert de volgende taken uit: 

• Ondersteunen van commissies bij het opvullen van vacatures; 
• Bijhouden van een databank van leden en ouders van leden; 
• Onderhouden van contacten met de vrijwilligers; 
• Opstellen als vraagbaak voor de vrijwilliger.  

 

3.2 Doelstelling 

Het doel van de vrijwilligerscommissie is het werven van nieuwe vrijwilligers en behouden van 
bestaande vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat er een match is tussen taken en klussen en 
eigenschappen en kwaliteiten van vrijwilligers zodat er win-win situaties ontstaan. Het vrijwilligerswerk 
wordt door de vereniging gefaciliteerd; er wordt geïnvesteerd in voorzieningen en opleidingen 
voor/van vrijwilligers. 
 
Het functioneren van de vereniging valt of staat met de inzet van vrijwilligers. De vereniging is van, 
door en voor haar leden en de ouders van haar leden. Zij verwacht hierin van elk een bijdrage naar 
vermogen. Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een vrijwilliger dient zijn/haar afspraken 
na te komen en doet wat er van zijn/haar functie wordt verwacht. De vereniging streeft een cultuur na 
waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en waarbij het vanzelfsprekend is dat er een 
vrijwilligerstaak wordt uitgevoerd. Er worden ook taken aan teams toegewezen waarvoor de teams zelf 
verantwoordelijk zijn. Het team dient ervoor te zorgen dat deze taken door (ouders van) teamleden 
worden uitgevoerd.  
 

3.3 Samenstelling 

Het bestuurslid vrijwilligers is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Het 
bestuurslid wordt ondersteund door de vrijwilligerscommissie. 
De vrijwilligerscommissie bestaat uit: 

1. Vrijwilligers coördinatoren 
De coördinatoren faciliteren de andere commissies bij het binnenhalen en behouden van 
vrijwilligers en zorgen dat de taken worden uitgevoerd. 
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3.4 Ambities 

1. Het opzetten van een databank waarin een overzicht staat van alle vrijwilligers bij de 
vereniging 
Het overzicht van de vrijwilligers wordt vastgelegd in Sportlink en wordt door de commissie 
actueel gehouden. Ook potentiele en oud-vrijwilligers staan in deze databank. Zo kunnen ze 
eventueel voor een functie benaderd worden. De informatie hiervoor moet worden 
aangeleverd door de andere commissies. 
 

2. Het in kaart brengen van alle functies binnen de vereniging met functieomschrijvingen  
Deze functieomschrijvingen bevatten alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  
 

3. Het uitbreiden van het huidige vrijwilligersbestand  
Zoveel mogelijk mensen bij vv Winsum betrekken waarin wordt gestreefd naar een win-win 
situatie, waarin vrijwilligers iets brengen maar ook iets kunnen halen in de vorm van 
bestuurservaring of een aanvulling op beroepservaring.  
 

4. Het goed begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers  
Er wordt een situatie gecreëerd waarin de vrijwilliger zich prettig voelt en hij of zij optimaal kan 
functioneren. De nieuwe vrijwilliger volgt een kort introductieprogramma en de coördinator van 
de desbetreffende commissie zorgt voor een goede inwerking en begeleiding. 
 

5. Waardering voor vrijwilligers  
De waardering laten blijken aan vrijwilligers door middel van het organiseren van activiteiten 
zoals een vrijwilligersfeest, en persoonlijke aandacht tijdens de periode dat het 
vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd en bij het beëindigen van de vrijwilligerstaak. 
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4 Commerciële zaken  
De sponsoren zijn voor vv Winsum erg belangrijk. Sponsoren vormen naast de contributie en kantine-
inkomsten de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging. De Commissie Commerciële Zaken 
(CCZ) draagt zorg voor het aantrekken en onderhouden van de contracten met de sponsoren. In dit 
hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling, samenstelling en ambities van de  
sponsorcommissie aan. 
 

4.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De Commissie Commerciële Zaken is verantwoordelijk voor de werving en het behoud van sponsoren. 
Het onderhoudt hiervoor een goede relatie met de (hoofd)sponsoren en probeert nieuwe sponsoren 
aan te trekken. De commissie is belangrijk binnen vv Winsum voor het vergroten van de financiële 
middelen. Daarnaast is sponsoring in natura mogelijk. De Commissie Commerciële Zaken voert de 
volgende taken uit: 

• Opstellen van het sponsorbeleid voor korte en lange termijn; 
• Goed relatiebeheer en onderhouden van contacten met (potentiele) sponsoren; 
• Werving van nieuwe sponsoren; 
• Duidelijke en transparante communicatie over besteding van de gelden; 
• Beheer van contracten en overeenkomsten met sponsoren (inclusief vastleggen hiervan in de 

applicatie Sponsit).  
 

4.2 Doelstelling 

Het sponsorbeleid van vv Winsum moet een bijdrage leveren aan de missie van vv Winsum en de 
visie op voetbal. Door het verwerven van sponsorgelden wordt het voetbal mogelijk gemaakt. Een 
stabiele groep sponsoren zorgt hierbij voor een goede en stabiele basis. 
 

4.3 Samenstelling  

De Commissie Commerciële Zaken bestaat uit:  
1. Voorzitter 
2. Lid Sponsoradministratie (1 lid) 
3. Lid Commerciële Zaken (5 leden) 

 

4.4 Ambities 

1. Persoonlijke benadering en betrokkenheid van sponsoren bij de vereniging vergroten 
Het doel is de sponsoren te laten zien wie vv Winsum is en de sponsoren onderling met elkaar 
in contact te brengen.  
 

2. Meer gevarieerd sponsorbestand  
Vv Winsum biedt een breed aanbod van sponsormogelijkheden passend bij de verschillende 
branches en budgetten van de (potentiele) sponsoren.  
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3. Het vergroten van het sponsorbereik   
Winsum blijft de basis, maar er is ook focus op bedrijven in de regio. De vereniging heeft in 
toenemende mate een regiofunctie en is daarom voor bedrijven in de regio interessant om 
zich aan te verbinden.  
 

4. Meer (team)sponsoren bij de jeugd   
De doelstelling is om alle jeugdteams te voorzien van een (kleding)sponsor.  
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5 Jeugd 
De Jeugdcommissie (JC) draagt er zorg voor dat de voetbalsport kan worden beoefend en richt zich 
voornamelijk op de verbinding tussen jeugdleden/ouders, leiders en de vereniging. In dit hoofdstuk 
treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling en samenstelling van de jeugdcommissie aan. Tot 
slot worden de ambities ten aanzien van de jeugd voor deze beleidsperiode weergegeven. 
 

5.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De primaire verantwoordelijkheid van de JC is het goed laten functioneren van de jeugdteams. Zij 
hebben een ondersteunende en aanvullende rol aan de CVZ en verzorgen de niet-voetbaltechnische 
randvoorwaarden. De belangrijkste taken zijn heldere communicatie richting ouders en leiders, de 
organisatie rondom wedstrijden, het bewaken van voldoende trainingen, begeleiding en spelers per 
team, het organiseren van activiteiten voor de jeugd die bijdragen aan de binding met de vereniging 
en het plezier van de jeugdspelers. Hierbij wordt het uitdragen van de positieve clubcultuur, sportiviteit 
en fair play gestimuleerd.  
 
In het handboek jeugd zijn alle activiteiten en taken van de jeugdcommissie opgenomen. Waar nodig 
zijn de details vastgelegd in draaiboeken. Het handboek geeft inzicht in wat de jeugdcommissie doet 
en wanneer welke zaken moeten worden uitgevoerd. Met dit handboek wordt structuur en 
duidelijkheid bevordert. 
 

5.2 Doelstelling 

De JC maakt het mogelijk dat alle jeugdleden kunnen voetballen in een omgeving waar zij zich thuis 
voelen onafhankelijk van het prestatieniveau. Het uitgangspunt is dat iedere speler op zijn of haar 
eigen niveau met veel plezier kan voetballen.   
 

5.3 Samenstelling 

De jeugdcommissie bestaat uit: 
1. Voorzitter 
2. Coördinator per leeftijdscategorie 

 
Door de omvang van de vereniging is het wenselijk om per categorie twee coördinatoren te hebben. 
Tevens vindt er geregeld overleg en samenwerking plaats met de CVZ Jeugd.  
 

5.4 Ambities 

1. Heldere communicatie richting ouders en leiders  
De jeugdcommissie richt zich op de communicatie richting jeugdspelers/ouders en leiders en 
overleggen regelmatig met leiders en andere commissies.  
 

2. Organisatie van jeugdactiviteiten 
Binnen een bloeiende vereniging worden veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd die 
bijdragen aan de binding met de vereniging.  
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3. Ook de niet prestatieteams worden goed begeleid 
Goede begeleiding is essentieel voor het goed functioneren van de teams en draagt bij aan 
het voetbalplezier.  
 

4. Behoud van eigen jeugd voor de senioren 
Door een actief verenigingsleven en het stimuleren van vrijwilligheid wordt verenigingszin 
meegegeven aan de jeugdleden. Op deze manier worden jeugdleden behouden voor de 
senioren en als actief vrijwillig lid.  
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6 Kleding en Materialen 
De vereniging wil met haar kleding- en materialenbeleid het voetbal faciliteren met goede 
spelmaterialen en een uniform en herkenbaar outfit voor trainingen en wedstrijden. De kleuren groen, 
wit en zwart staan hierbij centraal. In dit hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, 
doelstelling, samenstelling en ambities van de Commissie Kleding en Materialen aan.  
 

6.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De Commissie Kleding en Materialen (CKM) is verantwoordelijk voor het faciliteren van kleding en 
spelmaterialen en is als enige bevoegd om dit namens vv Winsum in te kopen. Een belangrijke taak is 
het opstellen van het kleding- en materialenbeleid en het bewaken van het budget. 
 
De kleding en materialen blijven altijd eigendom van vv Winsum en worden in bruikleen gegeven aan 
de leden. Alle leden hebben dus zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 
beschikbaarheid van kleding en materialen. Zij zijn immers de gebruikers.   
 

6.2 Doelstelling 

Alle teams moeten beschikken over de voldoende en kwalitatief goede spelmaterialen om hun 
wedstrijden en trainingen optimaal uit te kunnen oefenen. Alle teams inclusief begeleiding hebben 
voor de wedstrijd- en trainingsdagen een uniforme en herkenbare outfit. Dit geeft een correcte, 
verzorgde en professionele uitstraling.  
 
De kosten voor de aanschaf van materialen en kleding worden gedekt door het kledingfonds en 
sponsoring. Indien een team geen sponsor heeft, zorgt vv Winsum voor een clubtenue en 
spelmaterialen.  
 

6.3 Samenstelling 

De CKM bestaat uit: 
1. Voorzitter 
2. Commissielid senioren 
3. Commissielid jeugd 
4. Commissielid kader (trainers, leiders, scheidsrechters en verzorgers) 

 
De voorzitter van de CKM keurt de inkoopfacturen goed en informeert het bestuur over de uitvoering 
van het beleid en toekomstige investering. De commissieleden zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van het kleding- en materialenbeleid per categorie. Het is wenselijk een categorie (senioren, jeugd, 
kader) te verdelen over een aantal personen. 
 

6.4 Ambities 

1. Vervanging op basis van budgetten Kledingfonds 
Door het instellen van het Kledingfonds kan de vervanging van de kleding structureel gaan 
plaatsvinden. Met de kleding wordt de wedstrijdkleding van de spelende leden bedoeld.  
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2. Verlies van kleding en materiaal reduceren  
Spelmaterialen en kleding worden in bruikleen gegeven aan de verschillende teams of 
personen. Dit blijft eigendom van vv Winsum. Ieder seizoen raken spelmaterialen en kleding 
zoek. Het doel is dit te reduceren zodat de vereniging hier geld op kan besparen.  

 
3. Alle teams in clubkleuren (met name vervanging kleding jeugd) 

Door de gefaseerde vervanging van de kleding na de fusie spelen alleen de senioren in de 
geoptimaliseerde tenues. De kleur groen is hierbij donkerder dan de oorspronkelijke kleur 
groen die gebruikt is bij de kleding die nu nog door de jeugd wordt gedragen. De aankomende 
jaren zal deze kleding worden vervangen zodat de gehele vereniging in een uniforme en 
herkenbare outfit rondloopt tijdens wedstrijd- en trainingsdagen. Dit geeft een correcte, 
verzorgde en professionele uitstraling.  
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7 Kantine 
De kantine is de plek waar alle leden, supporters, sponsoren en andere die betrokken zijn bij de vv 
Winsum samenkomen om een hapje of drankje te nuttigen. In de kantine staat ontmoeting centraal. 
Deze plek is essentieel voor de verenigingsbeleving van de leden. In dit hoofdstuk treft u de taken, 
verantwoordelijkheden, doelstelling, samenstelling en ambities van de kantinecommissie aan. 
 

7.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen rondom de kantine. Een 
belangrijke taak is de werving, instructie, informatie en planning van de kantinevrijwilligers. De 
kantinecommissie verzorgt de communicatie naar de kantinevrijwilligers. Aanvullend is de 
kantinecommissie verantwoordelijk voor het inkopen van passende voorraden en een gevarieerd 
aanbod dat aansluit op de wensen van de leden. Ook wordt zorggedragen voor de stortingen van 
kasgeld. Tot slot mag de coördinatie van de schoonmaak van de kantine niet vergeten worden. 
 

7.2 Doelstelling 

De kantine heeft een belangrijke functie om zorg te kunnen dragen voor een betere binding van de 
leden aan de vereniging. In de kantine kan een hapje en drankje genuttigd worden na een training of 
wedstrijd, waarbij nog eens nagesproken wordt over de belangrijke momenten en het samenspel.  
De kantine is het visitekaartje naar de bezoekers. Op wedstrijddagen worden de bezoekers gastvrij 
ontvangen. Daarnaast is de kantine natuurlijk ook een belangrijke bron van inkomsten voor de 
vereniging. De inkomsten van de kantine moeten zorgen voor een sterkere financiële positie van vv 
Winsum. 
 

7.3 Samenstelling 

De kantine commissie bestaat uit:  
1. Voorzitter  
2. Coördinator kantinevrijwilligers  
3. Coördinator inkoop  
4. Coördinator schoonmaak  

 
De kantinevrijwilligers dragen zorg voor de gastvrijheid en een goede service in de kantine. Daarbij 
worden de regels rondom alcohol gebruik (leeftijdsgrenzen) in acht genomen.  
 

7.4 Ambities 

1. Werven van nieuwe kantinevrijwilligers 
Het uitgangspunt voor de inzet van vrijwilligers is dat kantinevrijwilligers een keer in de vijf 
weken dienst hebben. Door het aantal vrijwilligers kan dit uitgangspunt nog niet gerealiseerd 
worden. Hierdoor kost het ook veel moeite om voor incidentele momenten kantinebezetting te 
krijgen. Het is daarom noodzakelijk om het aantal kantinevrijwilligers uit te breiden. 

 
2. Nieuwe betaalsysteem implementeren  

In de kantine wordt gebruik gemaakt van een verouderd kassasysteem en het betalen met pin 
is nog niet mogelijk. Voor de verdere professionalisering, beter inzicht in transacties en het 
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faciliteren van digitale betalingsmogelijkheden is de invoering van een nieuwe kassasysteem 
noodzakelijk.  
 

3. Opleiden en begeleiden van kantinevrijwilligers 
De kantinevrijwilligers die achter de bar staan moeten de ‘Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken’ (IVA) volgen en de bijbehorende test hiervoor positief afronden. De gekwalificeerde 
mensen achter de bar kunnen op die manier verantwoord alcohol schenken in de kantine. 
 

4. Gezonde producten in de kantine verkopen 
In lijn met ‘vv Winsum gezond’ zullen er gezondere producten worden aangeboden in de 
kantine. Hierbij valt te denken aan de verkoop van fruit. Het aanbod van gezonde producten 
wordt uitgebreid en het aanbod van ongezonde producten wordt langzaam verminderd. Er 
wordt ook zorgvuldig gekeken naar de inrichting van de kantine en met name op welke manier 
het aanbod gezond/ongezond wordt gepresenteerd.  
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8 PR en communicatie 
Een goede interne en externe communicatie is essentieel voor een goed functioneren van de 
vereniging. De website en sociale media zijn hiervoor belangrijke instrumenten. Daarnaast zijn er altijd 
nog de persoonlijke contacten en officiëlere momenten zoals de Algemene Ledenvergadering. In dit 
hoofdstuk treft u de taken, verantwoordelijkheden, doelstelling, samenstelling en ambities van de PR- 
en communicatiecommissie aan. 
 

8.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De PR- en communicatiecommissie heeft als taak om invulling te geven aan de sociale media en deze 
up to date te houden. Het gaat hierbij om Facebook, Twitter, Instagram, vv Winsum TV en de website 
van vv Winsum. Daarnaast ondersteunt de commissie in de aanschaf en het onderhoud van de IT 
apparatuur. 
 

8.2 Doelstelling 

Vv Winsum wil haar leden, sponsoren en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van alle 
actualiteiten rondom de vereniging. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor achtergrondverhalen, 
zodat meer inzicht verkregen wordt in het reilen en zeilen op de vereniging. Het gebruik van een 
variëteit aan communicatie-instrumenten wordt hierbij nagestreefd om op deze manier zoveel mogelijk 
doelgroepen te kunnen bereken. 
 

8.3 Samenstelling 

De commissie PR- en communicatiecommissie bestaat uit:  
1. Webmaster 
2. Medewerker Social Media   
3. ICT coördinator 
4. Medewerker communicatie  
5. Medewerker vv Winsum TV  

 
De commissie komt niet bijeen als totale commissie. Het bestuurslid PR- en communicatie onderhoudt 
de contacten met de verschillende commissieleden. 
 

8.4 Ambities 

1. Het verbeteren en vereenvoudigen van de communicatie door middel van Sportlink 
In het seizoen 2017-2018 zijn er diverse nieuwe modules van de applicatie Sportlink 
aangeschaft, waaronder Club.TV en de Club app. Het gebruik van deze modules, zoals de 
wedstrijden- en kleedkamerindeling, zal de communicatie vereenvoudigen. Door leden en 
vrijwilligers beter vast te leggen in Sportlink kan er bovendien gerichter worden 
gecommuniceerd over voetbalgerelateerde activiteiten. 

 
2. Uitgebreide communicatie over het nieuwe sportpark Winsum-West en de fondsenwerving   

Er zal een aparte webpagina worden ingericht om leden, vrijwilligers en sponsoren op de 
hoogte te houden over de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe sportpark. Daarnaast 
zullen er diverse acties gaan starten om de financiering rond te krijgen. In 2018 wordt onder 
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andere gestart met een ‘bakstenen actie’. Ook daarover zal uitgebreid worden 
gecommuniceerd.  
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9 Activiteiten 
De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor vv Winsum. De activiteiten dragen bij aan een 
betere verbinding van de leden onderling en met de vereniging. Naast de ontmoetingen op het 
sportpark en in de kantine zijn activiteiten ideale gelegenheden om leden en vrijwilligers vanuit 
verschillende teams samen te brengen. 
 

9.1 Taken en verantwoordelijkheden 

Zoals verwoord in de missie zijn voetbal, sportiviteit en actieve deelname aan het verenigingsleven 
belangrijke bindende factoren voor de vereniging. De activiteitencommissie speelt hierbij een 
belangrijke rol. Door het organiseren van activiteiten draagt de commissie bij aan de binding van de 
leden aan de vereniging.  
 
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten voor de leden en 
vrijwilligers van vv Winsum. Binnen het aanbod is variatie aangebracht zodat zo veel mogelijk leden 
en vrijwilligers bereikt worden.  
 

9.2 Doelstelling 

De activiteitencommissie heeft enerzijds als doel de leden van vv Winsum gedurende het hele jaar te 
voorzien van recreatieve activiteiten om de saamhorigheid te vergroten. Bij deze activiteiten staat 
binding, ontmoeting, ontspanning en verenigingszin centraal. Terugkerende jaarlijkse activiteiten zijn: 
Seizoensopening, Seizoensafsluiting (familiedag), Speler van het Jaar en Themafeest(en). 
 
Anderzijds heeft de activiteitencommissie als doel het organiseren van fondsenwervende activiteiten 
om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld 
de Grote Clubactie of de Bonnenboekjesactie. 
 

9.3 Samenstelling 

De activiteitencommissie bestaat uit:  
1. Voorzitter 
2. Algemene commissieleden 

 
De verschillende type activiteiten zijn ondergebracht bij de verschillende commissieleden. De 
activiteitencommissie brengt verslag uit over het verloop van de activiteiten aan het bestuur. 
 

9.4 Ambities 

1. Vroegtijdig opstellen en aankondigen van een goed gevulde activiteitenkalender 
Om zoveel mogelijk leden en vrijwilligers te bereiken wordt er een goede balans van 
activiteiten georganiseerd. Op de kalender behoren een aantal jaarlijks terugkerende 
activiteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en een vrijwilligersfeest. Het is belangrijk om de 
activiteiten vroeg te plannen en aan te kondigen zodat zoveel mogelijk leden en vrijwilligers 
aanwezig kunnen zijn.     
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2. Organiseren van activiteiten die een inkomstenbron vormen 
Door activiteiten te organiseren waar om een bijdrage gevraagd wordt (zoals de Grote 
Clubactie of de Bonnenboekjesactie), kunnen extra inkomsten gegeneerd worden. Deze 
inkomsten kunnen worden gebruikt voor het realiseren van de ambities en wensen van de 
vereniging.  
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10 Wedstrijdzaken  
De commissie Wedstrijdzaken regelt alle zaken rondom de competitie- en bekerwedstrijden van vv 
Winsum. Op wedstrijddagen vervullen de wedstrijdcoördinator samen met de gastheren en –vrouwen 
een spilfunctie binnen de vereniging. Dit hoofdstuk beschrijft de taken en verantwoordelijkheden, 
doelstelling, samenstelling en ambities van de commissie Wedstrijdzaken.  
 

10.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De commissie Wedstrijdzaken is verantwoordelijk voor alle operationele zaken rondom wedstrijdzaken 
en is het eerste aanspreekpunt voor de KNVB. Er wordt gezorgd voor een goede planning voor de 
wedstrijden en de indeling van de velden en kleedkamers. Daarnaast wordt de inzet van de 
scheidsrechters geregeld. De gastheren en gastvrouwen zijn op speeldagen ook het eerste 
aanspreekpunt voor de bezoekende teams en de scheidsrechters. De belangrijkste taken van de 
commissie zijn onder andere:  

• Het opstellen van het wedstrijdprogramma;  
• Het maken van de veld- en kleedkamerindeling; 
• Het regelen van de inzet van scheidsrechters; 
• Het regelen van de bezetting van gastheer/gastvrouw. 

 

10.2 Doelstelling 

De commissie Wedstrijdzaken heeft als doel om zo goed mogelijk structuur aan te brengen rondom de 
organisatie van competitie- en bekerwedstrijden. Daarnaast ontwikkelt de commissie 
scheidsrechterbeleid (zowel jeugd als senioren). Zij zorgt voor een (kwalitatief) goede instroom van 
nieuwe (jeugd)scheidsrechters en assistenten die worden opgeleid binnen de vereniging.  
 

10.3 Samenstelling 

De commissie Wedstrijdzaken bestaat uit: 
1. Voorzitter 
2. Secretaris  
3. Wedstrijdplanner  
4. Wedstrijdsecretaris  
5. Coördinator scheidsrechters 
6. Coördinator gastheer/gastvrouw 

 

10.4 Ambities 

1. Implementeren van ontwikkelingen van de KNVB omtrent de organisatie van wedstrijden 
Het gaat hierbij met name om het volledig benutten van de applicaties die binnen Sportlink 
gebruikt kunnen worden zoals bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de Wedstrijdzaken-app.  
 

2. Het uitgebreider faciliteren van de verenigingsscheidsrechters 
Behalve het faciliteren van kleding en materialen, wordt er aandacht besteed aan het opleiden 
van nieuwe (jeugd)scheidsrechters en worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd. 
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3. Het uitwerken van een protocol voor oefenwedstrijden 
De beker- en competitiewedstrijden worden op dit moment georganiseerd vanuit 
‘Wedstrijdzaken’. Het organiseren van oefenwedstrijden gebeurt vanuit de teams zelf. Om dit 
op een eenduidige en gestructureerde wijze te laten verlopen, wordt er een protocol opgesteld 
met alle wedstrijd gerelateerde zaken (veld, scheidsrechter, kleedkamers, kantine, etc.). 
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11 Financiën  
De Financiële Commissie houdt zich bezig met de beheersing van de financiële- en de administratieve 
processen binnen vv Winsum. Dit hoofdstuk beschrijft de taken en verantwoordelijkheden, doelstelling, 
samenstelling en ambities van de Financiële Commissie.  
 

11.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Financiële Commissie is het voeren van de gehele 
financiële administratie van vv Winsum. De commissie ondersteunt de andere commissies en het 
bestuur bij financieel administratieve vraagstukken, waaronder het maken en naleven van regels en 
procedures. 
 

11.2 Doelstelling 

Het doel van de Financiële Commissie is dat vv Winsum een verantwoord financieel beleid voert met 
transparante en professionele processen. Hiervoor verstrekt de commissie periodiek financiële 
informatie aan het bestuur.  
 

11.3 Samenstelling 

De Financiële Commissie bestaat uit:  
1. Voorzitter 
2. Ledenadministratie 
3. Contributieadministratie 
4. Financiële administratie 
5. Sportlink beheer 
6. Kasbeheer 

 

11.4 Ambities 

1. Versterken van de Financiële Commissie  
Gelet op de financiële belangen wordt de Financiële Commissie de komende jaren versterkt. 
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk is de financiële administratie al dan niet 
uit te besteden.  
 

2. Financiering sportpark Winsum-West  
De commissie adviseert en ondersteunt het bestuur om de benodigde financiering van 
Winsum-West rond te krijgen.  
 

3. Opstellen handboek financieel beheer 
De ambitie is om de financiële processen binnen de vereniging vast te leggen in een 
handboek financieel beheer. In dit handboek wordt ook ingegaan op aspecten zoals 
functiescheiding, volledigheid en juistheid van opbrengsten en de rol van onder andere de 
kascommissie.  
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12 Accommodatie 
Vv Winsum speelt momenteel op twee accommodaties en is hard op weg naar een nieuwe 
sportaccommodatie in Winsum-West. Goed onderhouden velden en gebouwen zijn noodzakelijk om te 
faciliteren in de doelstellingen en ambities van de vereniging. Daarnaast moet de accommodatie van 
vv Winsum een prettige en veilige sportomgeving zijn voor leden. In dit hoofdstuk treft u de taken, 
verantwoordelijken, doelstelling, samenstelling en ambities van de accommodatiecommissie aan.   
 

12.1 Taken en verantwoordelijkheden 

De kerntaken van de accommodatiecommissie zijn het beheer en onderhoud van de accommodaties 
binnen de financiële kaders zoals deze zijn vastgelegd door het bestuur. Hiervoor dient een 
onderhoudsschema voor zowel groot als klein onderhoud van de accommodaties te worden opgezet 
en dient er samenwerking te worden gezocht met de gemeente en derden. Naast het beheer en 
onderhoud is het speelklaar maken en houden van voetbal- en trainingsvelden een kerntaak van de 
commissie. Tevens zorgt de accommodatiecommissie voor de schoonmaak van de kleedkamers.  
 

12.2 Doelstelling 

Het beheren en onderhouden van de accommodaties in ruime zin, zodanig dat deze door de 
vereniging kan worden gebruikt in overeenstemming met haar doelstellingen en ambities.  
 

12.3 Samenstelling 

De accommodatiecommissie bestaat uit:  
1. Voorzitter 
2. Sportparken coördinator  
3. Accommodatievrijwilligers 

 

12.4 Ambities 

1. Nieuwe sportpark Winsum-West  
Winsum-West is de beoogde toekomstige thuishaven van vv Winsum. De nieuwe 
accommodatie vraagt ook om nieuwe vaardigheden bij de accommodatiecommissie. Zo moet 
in de toekomst kunstgras worden beheerd en onderhouden en dient er een plan te worden 
opgesteld voor het gezamenlijk onderhouden van het openbaar gebied rondom de nieuwe 
velden. 
 

2. Opleiden en begeleiden van vrijwilligers 
De accommodatiecommissie bestaat uit vrijwilligers die overdag actief kunnen zijn voor de 
vereniging. Het sociale aspect speelt een belangrijke rol. Voor de continuïteit is het belangrijk 
dat nieuwe vrijwilligers worden opgeleid en dat kennis wordt overgedragen zodat deze voor de 
vereniging behouden blijft. 




