Aan:
Van:
d.d.:

Alle leden Witteveense Boys’87 en ouder(s) van minderjarige jeugdleden
Het bestuur
13-10-2021

Onderwerp:

Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering over seizoen 2020-2021 om 20.00
uur op 19 november in de kantine.

Op 19 november 2021 staat de ALV over seizoen 2020-2021 gepland. De aanvang is 20.00 uur in
de kantine. Alle leden en ouders van minderjarige jeugdleden zijn van harte uitgenodigd. Zie het
huishoudelijk reglement voor wie er stemrecht heeft tijdens de ALV (seniorleden en 1 ouder per
minderjarig jeugdlid).
Agenda ALV 19 november 2021 (seizoen 2020-2021)
1. Opening
2. Mededelingen/binnengekomen stukken
3. Notulen ALV 28-04-2021 (2019-2020)
4. Verslag bestuur en commissies”
• Bestuur
• Jeugdcommissie
• Seniorencommissie
• Evenementen commissie
• Accommodatie commissie
• Barcommissie
• Sponsorcommissie
5. Toelichting financieel resultaat 2020-2021
6. Verslag kascommissie
7. Begroting 2021-2022
8. Verkiezingen
9. Visie bestuur 2021-2023
10. Aanpassingen statuten i.v.m. de nieuwe wet WBTR
11. Club van 50
12. Rondvraag
13. Sluiting

Namens het bestuur,
Roel Seele
Voorzitter
1. Opening
2. Binnengekomen stukken/mededelingen
3. Vergaderstukken digitale ALV 28 april 2021 (seizoen 2019-2020)
Roel opent de digitale video vergadering om 20:08.

Aanwezig: Bert Boer, Jacob Uineken, Wout Hofstede, Sander Voortman, Melissa de Koning en Jari Hooijer
Vanuit het bestuur: Roel Seele, Teun Hooijer, Patricia Hooijer, Erik Jan Blauw, Melle Schuring en Dennis
Schneider
Technische ondersteuning: Jan Willem Bruining
Algemene ledenvergadering voor de eerste keer (en hopelijk laatste keer) digitaal.
Het seizoen 2019/2020 was wegens corona ongeveer vier maanden korter. Vanaf maart heeft dit seizoen
stilgelegen.
Notulen 2018/2019 zit 1 foutje in Robbert Huizing moet Robert Wielink zijn. Er zaten nog een aantal
actiepunten in.
Punt 1. ClubTV. Deze organisatie is failliet.
Punt 2. Statafel voor in de kantine. Deze is klaar.
Punt 3. Bier schenken in glas ipv fles. Hier zien we vanaf.
Punt 4. Cees Huizing is benaderd om met een aantal leden van de Club van 50 te zoeken naar ideeën waar
we heen kunnen met het geld dat de Club van 50 opbrengt. (Aanvulling: Cees heeft aangegeven hier gen
tijd voor te hebben, het bestuur zoekt verder)
Notulen 2018/2019 goedgekeurd.
Jaarverslag
Jeugdleden is de afgelopen jaren gestaag teruggelopen. Echter hebben we ondertussen een mooie groep
kabouters (circa 15 tot 20 stuks). Dit is een mooie aanvulling voor de jeugd.
Daarnaast valt op dat het aandeel dames binnen de club terugloopt.
Verschillende activiteiten gehad afgelopen jaar zoals bijvoorbeeld, cultureel feest, familie toernooi,
schrikkeljaar pubquiz en de gebruikelijke activiteiten.
Sponsoren
De sponsoren hebben ook afgelopen jaar weer tussen de 10 en 15 duizend euro opgebracht. Onze dank
gaat uit naar de sponsoren.
Financieel verslag
Afgelopen jaar is de penningmeester druk bezig geweest met het omzetten van de boekhouding vanuit
SnelStart naar SportLink. In dit programma zit ook de hele ledenadministratie en alles voor de wedstrijden.
Over het afgelopen jaar hadden we een omzet van ongeveer 62.000 euro. Voor een jaar waarin we
wegens corona niet alles hebben kunnen doen is dit toch een nette omzet. De kosten die hier tegenover
staan zijn 65.000 euro. Dit betekent dat we circa 3000 euro “verlies” hebben geleden.
Er zijn geen vragen over het financieel verslag.
De kascommissie (Walter de Boer en Ivo van der Veen) hebben samen met Erik Jan en Melle de papieren
gecontroleerd. De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering gaat hier mee akkoord.
De bestuursverkiezing.
Het voorstel is dat de huidige bezetting blijft. Dit omdat we nu stemmen voor het jaar 2020/2021.
Hierop zijn geen bezwaren.
Kascommissie.
Walter de Boer en Ivo van der Veen blijven in de kascommissie. Remon de Koning wordt reserve.

Vergadering is akkoord.
Voorstel is om de contributie bij de senioren te verhogen met 10 euro. Er komt 5 € bij voor seizoen 20212022 en 5€ bij seizoen 2022-2023. Dit is nodig om hier de kleding van te betalen, daar de kledingsponsors
teruglopen. Met wat daar binnenkomt wordt de kleding van de jeugd betaald.
Iedereen is het hier mee eens, voorstel aangenomen.
Begroting 2020/2021.
Dit is erg moeilijk omdat we de komende maanden wellicht nog niets kunnen doen maar de rest van het
jaar niet. We begroten een verlies van circa 2000 euro.
Geen vragen over de begroting.
Bijzondere tegemoetkoming.
Omdat wij in 2016/2017 flink hebben geïnvesteerd in verduurzaming krijgen we van de gemeente nog geld
terug. Dit omdat de gemeente overige clubs nu tegemoetkomt in de kosten. Dit hebben wij in die tijd niet
gehad, vandaar dat wij met terugwerkende kracht nog ca.8.500 €krijgen.
Begroting staat een typefout in, moet 2020-2021 zijn.
Club van 50.
We verwachten volgend jaar voorstellen te krijgen.
Opmerking Jacob, is er ook een verlanglijst bij het bestuur. Dit wordt een agendapunt!
Rondvraag:
Geen vragen.
Sluiting
Roel sluit om 20:50 de vergadering af. De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid.

4. Verslagen bestuur en commissies.
4.1 Bestuur
Het bestuur bestond afgelopen seizoen uit de volgende leden:
R. Seele, voorzitter en WNBC’09
E.J. Blauw, penningmeester
D. Schneider, secretaris/seniorzaken
K. Zinger, wedstrijdsecretaris
T. Hooijer, accommodatie en WNBC’09
M. Schuring, lid (penningmeester in opleiding)
P. Hooijer, lid evenementen
B. Boer, evenementen/seniorzaken
Er zijn- onder verantwoordelijkheid van het bestuur -zes commissies min of meer zelfstandig actief:
• De evenementencommissie organiseert alle niet voetbal gerelateerde activiteiten
• De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven en behouden van sponsors
• De jeugdcommissie regelt alles over, van, voor de wedstrijden en activiteiten van WNBC’09

•
•
•

De accommodatiecommissie houdt zich bezig met het onderhouden en verbeteren van het
sportcomplex De Roskamp
De barcommissie houdt zich bezig met de inkoop en dergelijke
De seniorencommissie houdt zich bezig met alles wat er speelt bij de seniorenteams

Verder is over het seizoen 2020/2021 het volgende te melden:
Het was een bijzonder seizoen. Op 1 juli 2020 werd het seizoen voorzichtig gestart. Na de eerste corona
lockdown vanaf maart 2020, werden in de zomer van 2020 de maatregelen versoepeld en kon er weer
getraind worden en mochten er weer wedstrijd – zonder publiek – gespeeld worden. Dit duurde echter
niet zo lang. In oktober 2020 werden alle competities stilgelegd zowel bij de jeugd als bij de senioren. Het
trainen bij de jeugd kon min of meer “normaal” doorgaan, maar bij de senioren werd er eerst in 2-tallen
getraind en later in 4-tallen. De motivatie om te trainen, zeker daar er geen wedstrijden waren liep bij
zowel de jeugd als bij de senioren terug. Tegen het einde van het seizoen 2020-2021, rond juni 2021, werd
er voor de jeugd weer voetbal georganiseerd, de KNVB Regiocup. Voor de senioren kwam de versoepeling
te laat. De senioren hebben geen wedstrijden meer gespeeld van oktober 2020 tot en met 1 juli 2021.
Vanaf oktober 2020 tot en met 1 juli 2021 was de kantine gesloten en kwamen er dus geen inkomsten uit
de bar binnen.
Het bestuur heeft veel werk gehad aan het opvolgen van de maatregelen m.b.t. corona: handen wassen,
desinfecteren, looproutes, aanmelden van publiek of het verbieden van publiek om te kom en kijken. Het
bestuur heeft gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid (TASO, zie het financiële verslag)
om de derving aan inkomsten te compenseren en de financiën (vaste kosten) op order te houden. Verder
maakte het bestuur zich zorgen over het lid blijven van leden, na zo’n lange voetballoze tijd. Echter de
leden zijn gebleven en ook de sponsoren bleven de club trouw.
Een bijzonder seizoen 2019-2020 – met 4 maanden geen voetbal wegens een lockdown – werd gevolgd
door een seizoen 2020-2021 met 9 maanden geen voetbal. Dit is nog nooit voorgekomen in de
clubhistorie.
Wat is er nog wel gebeurd is seizoen 1 juli 2020 t/m 30 jun i 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JO7 team deed mee aan een eigen competitie met clubs uit de buurt
Op 11 juli 2020 is het seizoen 2019-2020 afgesloten met een BBQ.
Op 4 juli 2020 is het seizoen voor de jeugd afgesloten met onderlinge toernooitjes in
Witteveen en Nieuw Balinge, gevolgd door patat en ranja.
Op 15 juli 2020won Witteveense Boys’87 de prijs van: “Duurzaamste sportclub van de
provincie Drenthe 2019”
Op 24 juli 2020 bereikte ons het droevige bericht dat Geert Rossing, het oudste lid en
naamgever van sportpark De Roskamp, was overleden. Het eerste elftal heeft bij de eerste
thuiswedstrijd voor de beker met rouwbanden gespeeld.
Op 25 juli 2020 was er een geslaagde BeachParty Pearl Beach.
Op 18 augustus 2020 starten de trainingen weer voor de jeugd !
Na het geslaagde bedrijvenvoetbaltoernooi bracht Wachtum gelukkig op 24 augustus de
vlag van de Witteveense Boys’87 weer terug.
Op 5 september 2020 is de AED buiten de kantine geplaatst, zodat hier eenvoudige
gebruikt gemaakt kan worden buiten openigstijden.
Op 29 september mocht er geen publiek meer bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn
i.v.m. corona.
Op 3 oktober werden JO8 en JO12 najaarskampioen.
Op 13 oktober 2020 werden alle wedstrijden gestpot wegens corona. De competities
werden stilgelegd en zijn 2020-2021 ook niet meer gestart.
Op 17 oktober 2020 kregen we het uiterst trieste bericht dat ons oud-(jeugd) lid Jonathan
Hamelink op veel te jonge leeftijd was overleden.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Op 3 december 2020erstoorde roetveeg pieten de trainingen bij JO7/kabouters.
Op 13 december 2020trokken platte karen door De Broekstreek en Witteveen om cake en
oliebollen te verkopen.
Een unieke gebeurtenis was de digitale ALV op 28 april 2021 over seizoen 2019-2020.
De evenementencommissie organiseerde i.s.m. met BRAK op 23 mei een coronaproef
autopuzzeltocht.
Een leuke zoektocht was de “Alle ballen verzamelen” dat werd georganiseerd door de
evenementencommissie op 12 juni 2021
Op 19 juli kwam FC Emmen een voetbaltraining verzorgen aan de jeugd van WNBC’09.
Op 26 juni 2021 werd er toch gevoetbald: het WNBC’09 toernooi in Witteveen en Nieuw
Balinge.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers en sponsoren voor de steun aan onze mooie club !

Richard Nieborg traint de hoofdmacht van de Witteveense Boys’87 voor het 2de jaar. Het seizoen
duurde door corona en de lockdown maar van september tot half oktober.
Dames 1, het 2de en 7x7 45+ speelden door de covid-19 maatregelen de competities helaas ook
niet uit.
Witteveense Boys’87 ontving 432 € van Rabo Club Support.
Het bestuur heeft een stuk geschreven en op de website gepubliceerd over haar visie op 20212021 wat besturen betreft. Dit wordt op de ledenvergadering toegelicht.
Het bestuur heeft i.v.m. de nieuwe wet WBTR de statuten laten aanpassen en stelt deze op de
ledenvergadering voor aan de leden.

R. Seele
Voorzitter

Zijn er vragen over het beknopte verslag van een vreemd seizoen 2020/2021?
4.2 Jeugdcommissie WNBC’09
De samenwerking op jeugdgebied met sv Nieuw Balinge in WNBC’09 is nog steeds een succes en de
levensader van beide verenigingen. De aantal jeugdleden loopt overigens wel terug. In seizoen 2008-2009
waren er nog 120 jeugdleden gezamenlijk, nu – bij het bijna 12,5 - jarige bestaan - nog ongeveer 70,
zonder kabouters. In seizoen 2020/2021 werden er door WNBC’09 8 teams in het veld gebracht. Op
zaterdagmorgen trainen de kabouters o.l.v. Lisette Wolbers.
De gezamenlijke jeugdcommissie, bestaande uit Teun Hooijer, Walter de Boer en Roel Seele van de
Witteveense Boys’87 en Dirk Tump, Winfred Sallomins en Richard Mol van sv Nieuw Balinge, heeft
afgelopen seizoen veel werk verricht. WNBC’09 brengt ca. 70 jeugdleden (excl. kabouters) in het veld en
heeft om dit in goede banen te leiden een grote groep vrijwilligers nodig. In seizoen 2019/2020 waren er
35 personen actief als leider/trainer/vlagger/scheidsrechter van sv Nieuw Balinge en de Witteveense
Boys'87. Dit is een grote groep mensen en zonder deze vrijwilligers wil het echt niet lukken. De
jeugdcommissie vergadert één keer per maand, heeft verder tussen de 4 en 6 overleggen met alle
leiders/trainers per seizoen.

Naast het organiseren van de gang van zaken rond de competitie-en bekerwedstrijden en trainingen, heeft
WNBC’09 o.a. georganiseerd/in gang gezet/geregeld:
-WNBC’09 cup toernooi in Witteveen en in Nieuw Balinge
-De meeste toernooien gingen niet door i.v.m. clorona
-De zaal competitie ging i.v.m. corona niet door.
-mini-toernooi voor de scholen.
-Diverse oefenwedstrijden
-Sinterklaas bij F en kabouters
-Kaboutervoetbal
Het zoeken van leiders, vlaggers en trainers is een geweldige klus. Er zijn steeds minder vrijwilligers te
vinden die bereid zijn om een team te trainen of te begeleiden of een wedstrijd te fluiten. Juist daarom wil
de jeugdcommissie alle vrijwilligers van WNBC’09 hartelijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen
seizoen !
In seizoen 2021-2022 wordt Sander Voortman ingewerkt als jeugd coördinator en lid van de WNBC’09
jeugdcommissie, aan het einde van seizoen 201-2022 zal Teun uit de jeugdcommissie gaan.
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Namens de Jeugdcommissie.
Teun Hooijer.

4.3 Seniorencommissie
Het seizoen 2021-2021 was een vreemd seizoen i.v.m. corona. Door de corona maatregelen was
het seizoen extreem kort: na de start op 1 juli 2020, was het in oktober 2020 gedaan met de
competitie. Pas in juli 2021 werd er een nieuw seizoen opgestart zonder beperkingen.

Bij de senioren brachten de Witteveense Boys’87 in seizoen 2020-2021 de volgende teams in het
veld:
Heren 1 in de 5de klasse met trainer/coach Richard Nieborg, leiders Gerco van Brouwershaven en
Jacob Uineken en verzorger Henk Koevoets. De vlagger was Corne Koopmans, soms vervangen
door Elzo Oostland.
Heren 2 in de res. 5de klasse. Het tweede kan met de selectie meetrainen, maar traint ook vaak
zelf. Leiders waren daar Robbert Wielink, Didrik Blauw.
Heren 7x7 45+ die een competitie spelen op de vrijdagavond.
Vrouwen 1 in de 5de klassen met trainer/coach Arno Mulder, trainer Joep Steenkamer. Teun
Moret vlagt/fluit.
Vrouwen 7x7, eze zouden de vrijdagavond competitie gaan spelen, maar wegens corona is het
daar helaas niet van gekomen.
Door de Covid maatregelen was de competitie maar een paar wedstrijden en is er daarna alleen
getraind in 2-tallen en later 4-tallen en tenslotte met spelers tot 27 jaar. De animo voor trainen
liep terug, daar er ook geen wedstrijden waren.
4.4 Evenementencommissie
De evenementencommissie bestaat uit de volgende personen: Patricia Hooijer, Jacob Uineken, Melissa de
Koning, Niels Huizing en Bert Boer.
Het afgelopen seizoen was voor de evenementcommissie een seizoen vol met beperkingen of
onmogelijkheden. Echter door veel creativiteit en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die er
wel waren hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijventoernooi
Alle ballen Verzamelen
Auto puzzeltocht
Pearlbeach (strand)volleybaltoernooi
Nationale Voetbaldag
Koningsdag
Seizoensopening
Spelletjesavond en kerstpoker
Pokertoernooi

Namens de evenementen commissie,
Bert Boer

4.5 Accommodatie commissie
De accommodatiecommissie verricht allerlei onderhouds-en reparatiewerkzaamheden en onderhoud
contact met de gemeente over de velden, kantine en kleedkamers.
De accommodatiecommissie heeft in seizoen 2020-2021 onder andere gezorgd voor:

-Het schoonhouden van het kunstgrasveld d.m.v. harken en blazen. Hier gaat veel tijd inzitten, maar het
sportpark ligt er perfect bij.
-De gemeente Midden-Drenthe heeft een extra rand laten aanbrengen rond het veld en onder de
reclameborden om te voorkomen dat de rubberkorrels er afwaaien.
-het maaien van de grasranden rond het hoofdveld.
-het aanvegen van het straatwerk voor de kleedkamers en de kantine
-het maaien van de slootkanten achter de doelen en bij de reclame borden
-het doen van kleine reparaties en onderhoudsklussen, zoals:
-vervangen lampen
-verfwerkzaamheden
-biertap installatie doorspoelen
-mollen vangen
-doelnetten vervangen
-het plaatsen/verwijderen van sponsorborden langs het veld
-het schoonmaken van de reclameborden langs het veld
De gehele accommodatie ziet er goed verzorgd uit en de club krijgt regelmatig complimenten van de
gemeente en bezoekende clubs. Teun Hooijer voert de werkzaamheden uit samen met o.a. Henk
Koevoets, Jacob Uineken, Roelof Seubers en Ruidi Giethoorn
De accommodatiecommissie
Teun Hooijer

4.6 Barcommissie
Voor seizoen 2020/2021 was er geen barbezetting op de trainingsavonden. Bij de jeugdwedstrijden op
zaterdag worden de ouders ingeroosterd. Dit schema werkte het afgelopen seizoen goed. Bij de senioren
werden de diensten ingevuld op vooral donderdagavond. Daar het seizoen snel klaar was (oktober 2020) is
er niet veel omgezet in de kantine. De inkoop was ook laag. Het verlies aan omzet is grotendeels
gecorrigeerd door de steun van de overheid (TASO).
In seizoen 2020/2021 werd de schoonmaak van de kantine en kleedkamers verzorgd door Jari en Teun
Hooijer.
De inkoop voor de kantine werd verzorgd door een team van mensen: Roel Seele/Nineke Zijderlaan
(allesbehalve bier en fris), Teun Hooijer (bier). In seizoen 2021-2022 wordt de inkoop van Roel/Nineke
Seele overgenomen door Patricia Hooijer.
De omzet van de kantine (kasbeheer) wordt per dag bijgehouden door Nineke Zijderlaan. De kasinhoud
wordt geregeld gestort op de Rabobank rekening van de club. De inkopen worden bijgehouden en door
E.J. Blauw geboekt. In 2020/2021 is door Nineke Zijderlaan de gehele voorraad 2 keer geteld. Met behulp
van deze gegevens was het mogelijk om 2 keer een margeberekening uit te voeren ter controle. Er wordt
gestuurd op een marge van 50% of meer. Is de marge goed, dan behoeven de prijzen om deze reden geen
aanpassingen. Het beheren van de kas gaat per 2021-2022 over naar Teun/Margery Hooijer. Daar moet
ook de sleutel worden opgehaald.
De omzet van de kantine over seizoen 2020/2021 bedroeg 11.662 €. De marge dan uit op 54%. De marge
bedroeg 6.321 €. Door de corona steun van de overheid (TASO) konden de vaste lasten betaald blijven
worden. De frisdrank uit flessen i.p.v. blik helpt het milieu en de marge. In seizoen 2021-2022 komt er
statiegeld op kleine PET-flesjes (en later op blikjes). De club is geen officieel inname punt, zodat men het
statiegeld aan de club kan doneren via een inzamelbak.
De barcommissie
Roel Seele

4.7 Sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat uit Erik Jan Blauw, Jan Woering en Roel Seele.
In seizoen 2020/2021 heeft de sponsorcommissie de volgende activiteiten ontplooid:
1. Bordsponsoren.
De post bordsponsoren is uitgekomen op € 9.404 Dit is € 1.347 meer dan vorig seizoen.
2. Balsponsoren.
In seizoen 2020/2021 zijn voor de thuiswedstrijden van het 1ste elftal wedstrijdballen verkocht. In totaal
waren er door Jan Woering meer dan 30 ballen verkocht. Door de corona maatregelen hebben we
besloten om deze sponsoren in 2021-2022 weer te gebruiken, maar nu zonder factuur. De inkomsten uit
wedstrijdballen wordt geboekt in bvoekjaar 2021-2022. Vandaar dat er in de cijfers nu geen balsponsoren
zijn opogenomen.
3. Sponsoren Witteveense Boys'87 en Sponsoren WNBC'09.
De inkomsten voor kleding komt uit de groep "Sponsoren Witteveense Boys'87" en "Sponsoren WNBC'09"
. De inkomsten hier bedroegen € 1.285 Dit wordt in seizoen 2021-2022 aangevuld met de 2 x 5€ die de
senioren meer betalen dit seizoen, zoals vorige jaarvergadering besloten.
4. Club van 50.
Er waren afgelopen seizoen 39 betalende club van 50 leden, dit bracht € 1.950 op. De besteding van de
club van 50 gelden moet besloten worden in de jaarvergadering door de club van 50 leden. Het ingelegde
geld van de club van 50 zit in een aparte pot gereserveerd voor de uitgaven. Er staat momenteel 3.150 €
gereserveerd op de balans. Een commissie – die nog steeds gevormd moet worden – doet voorstellen.
De sponsorcommissie
R. Seele

5. Financieel verslag 2020-2021
Seizoen 2020-2021 was een wederom een vreemd en kort seizoen. Dat is ook terug te zien in de financiën.
Waar het voorgaande seizoen nog tot maart duurde, was het in 2020 al in oktober afgelopen. In de begroting
was al rekening gehouden met een mager jaar, waarbij zelfs een klein verlies werd ingecalculeerd. Dankzij
financiële steun is dit uiteindelijk omgezet in een kleine plus van
€2.014,-.
Inkomsten:
Over het algemeen zijn de inkomsten in lijn met de begroting. In de diverse baten zitten de subsidies uit de
TASO (tegemoetkoming amateursport organisaties €4.500) en TVL-regeling (tegemoetkoming vaste lasten
€850)

Winst- en verliesrekeningBaten
Contributie
Entree- en sponsorgelden
Actie en loterijen
jeugdsubsidies
Diverse baten
Kantine inkomsten
Totale inkomsten

Actueel
2020-2021
€10.563
€11.202
€770
€606
€9.946
€11.622
€45.087

Begroting
2020-2021
€11.140
€12.986
€550
€544
€8.338
€11.000
€44.558

Uitgaven:
In de uitgaven is goed kunnen schakelen in dit tweede Corona seizoen. Doordat er vanaf oktober geen
wedstrijden meer zijn gespeeld hebben we iets kunnen besparen op de personeelskosten.
In de huisvestingskosten zit een klein verschil met begroot. Er zijn minder kosten gemaakt aan onderhoud,
maar de kosten voor Electra, gas en water zijn iets hoger dan begroot. Dit komt doordat de begroting op een
half seizoen was gebaseerd, maar er nu een heel seizoen in de boeken staat.
Mogelijk wordt hier in de jaarafrekening (begin 2022) nog een deel van verrekend.
Bureau kosten zijn gelijk gebleven. Hierin zitten een aantal abonnementen die ondanks dat er nietgevoetbald is,
wel door moesten lopen.
Er zijn in 2020-2021 geen kosten gemaakt voor de huur van sportvelden. Normaal zit hier de zaalhuur gedurende
de winterstop in.
De wedstrijdkosten worden voor een groot deel bepaald door de afschrijving van en uitgaven aan kleding
(€3.902) en de kosten voor de sportbond (€1.833). Deze laatste is de helft van een normaal seizoen door een
tegemoetkoming van de KNVB. Hier was echter in de begroting al rekening mee gehouden.
Bestuur en commissies is ongeveer zoals begroot. Het is minder dan een normaal seizoen, doordat er geen kosten
zijn gemaakt voor loterijen en de representatie kosten minder zijn.

De kantine inkoopkosten liggen iets hoger dan begroot. Weggezet tegen de inkomsten zitten we op
een gewenste marge (>50%)
De afschrijvingen zijn erg afgenomen. Dit heeft te maken met dat afgelopen seizoen een aantal posten
zijn voldaan. Daarnaast heeft de vereniging een tegemoetkoming gekregen van de gemeente voor de
verduurzaming van het sportpark. Met dit bedrag (€8.832,10) is het resterende bedrag van de
zonnepanelen in één keer afgeschreven.
In de diverse lasten zitten de uitgaven voor diverse acties. Dit is meer dan begroot, maar dat is een positief
teken. Vooral bij de oliebollen actie heeft was er veel belangstelling waardoor er veel
ingekocht is (€2.034). Hier staat echter een mooie omzet tegenover (€2.886) al met al dus een zeer
geslaagde actie.
Winst- en verliesrekeningLasten
Personele kosten
Huisvestigingskosten
Bureaukosten
Accommodatie en sportvelden
Wedstrijdkosten
Bestuur en Commissies
Diverse lasten
Kantine inkopen
Afschrijvingen
Bankkosten
Diverse lasten
Totale inkomsten

Actueel
2020-2021
€11.880
€5.037
€2.670
€0
€6.648
€675
€970
€5.341
€6.424
€245
€3.133
€43.073

Begroting
2020-2021
€13.058
€4.650
€2.966
€1.300
€5.950
€550
€500
€3.800
€10.818
€250
€1.500
€45.338

Resultaat:
Ondanks dat er weinig activiteiten zijn geweest, hebben we een klein positief resultaat gehaald. Erwerd
in de begroting rekening gehouden met een klein verlies.
Resultaat

Actueel
2020-2021

Begroting
2020-2021

Resultaat

€2.014

€-2.729

Wij zijn blij met dit resultaat. Het komt misschien vreemd over dat we winst maken in een jaar metzo
weinig voetbal. Dit is mogelijk gemaakt door de steun van de overheid, de gemeente, maar vooral door de
trouwe leden, sponsoren en donateurs. Door het verlagen van de afschrijvingen staat de vereniging er
financieel gezond voor.
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6. Verslag kascommissie (W. de Boer/I.v.d. Veen)
Volgt nog op vergadering.
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7. Begroting 2021-2022
We gaan voor de begroting van seizoen 2021/2022 uit van een normaal seizoen. Naar verwachtingkunnen
de wedstrijden gewoon met publiek gespeeld worden.
Inkomsten:
De inkomsten zijn hoger begroot dan afgelopen seizoen, omdat de verwachting is dat vooral de inkomsten
uit de kantine zullen normaliseren. Bij de diverse baten zit nog een deel corona subsidie.
Winst- en verliesrekeningBaten
Contributie
Entree- en sponsorgelden
Actie en loterijen
jeugdsubsidies
Diverse baten
Kantine inkomsten
Totale inkomsten

Actueel
2020-2021
€10.563
€11.202
€770
€606
€9.946
€11.622
€45.087

Begroting
2020-2021
€11.140
€12.986
€550
€544
€8.338
€11.000
€44.558

Begroting
2021-2022
€10.800
€13.850
€1.850
€500
€8.500
€32.000
€67.500

Uitgaven:
Bij de uitgaven zullen bij een normaal seizoensverloop hoger zijn. Vooral de kantine-inkoop ligt hoger.
Daarnaast is inmiddels de aanschaf en installatie afgerond van een warmtepomp en eenzonneboiler.
Deze zijn voor een deel gesubsidieerd, maar resulteren wel in een iets verhoogde afschrijving ten
opzichte van 2020/2021.
Winst- en verliesrekeningLasten
Personele kosten
Huisvestigingskosten
Bureaukosten
Accommodatie en
sportvelden
Wedstrijdkosten
Bestuur en Commissies
Diverse lasten
Kantine inkopen
Afschrijvingen
Bankkosten
Diverse lasten
Totale inkomsten

Actueel
2020-2021
€11.880
€5.037
€2.670
€0

Begroting
2020-2021
€13.058
€4.650
€2.966
€1.300

Begroting
2021-2022
€14.500
€7.150
€3.750
€500

€6.648
€675
€970
€5.341
€6.424
€245
€3.133
€43.073

€5.950
€550
€500
€3.800
€10.818
€250
€1.500
€45.338

€9.600
€1.250
€2.400
€17.000
€7.550
€250
€2.000
€65.950
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Resultaat:
Al met al komt deze begroting uit op een positief resultaat van €1.550,-.
Resultaat
Resultaat

Actueel
2020-2021

Begroting
2020-2021

Begroting
2021-2022

€2.014

€-2.729

€1.550

8. Verkiezingen 2021-2022
•

Bestuur
Het bestuur stelt de volgende bestuurssamenstelling 2021-2022 voor:

Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris/senioren
Lid accommodatie/Inkoop
Lid evenementen/senioren
Lid evenementen/Inkoop
Lid jeugdzaken
Lid
Wedstrijdsecretaris

2020-2021
R. Seele
E.J. Blauw
D. Schneider
T. Hooijer
B. Boer
P. Hooijer
T. Hooijer
K. Zinger

2021-2022
R. Seele
M. Schuring
D. Schneider
T. Hooijer
B. Boer
P. Hooijer
S. Voortman
Vacature
-

2022-2023
W. de Boer
M. Schuring
D. Schneider
T. Hooijer
B. Boer
P. Hooijer
S. Voortman
Vacature
-

Functie niet in bestuur:
Wedstrijdsecretaris
Jeugdcommissie WNBC’09

Kim Zinger
W. de Boer – S. Voortman – R. Seele

Voor seizoen 2021-2022:
o
o
o
o

Kim Zinger blijft wedstrijdsecretaris, maar gaat uit het bestuur.
Teun Hooijer werkt Sander Voortman in als jeugd coördinator in WNBC’09 en stopt zelf
met de jeugdcommissie eind seizoen 2021-2022 en gaat dan alleen verder met
accommodatiezaken. Sander Voortman komt in het bestuur.
Roel Seele stopt als voorzitter aan het einde van seizoen 2021-2022. Walter de Boer zal
dit bestuursjaar 2021-2022 worden in gewerkt.
Het bestuur is bezig de taken onderling anders verdelen en dan specifiek zoeken naar
nieuwe bestuursleden met een specifieke taak, zie visie bestuur 2021-2023 bij
agendapunt 9.
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•

Kascommissie

Volgens het schema van af/aantreden is voor de kascommissie seizoen 2021-2022 Walter de
Boer aftredend, maar herkiesbaar en blijft Ivo van de Veen.
Remon de Koning is reserve.

9. Visie bestuur 2021-2023
In de bijlage zit Bestuurlijke organisatie 2021-2023, dit zal op de vergadering worden
toegelicht.
10. Aanpassingen statuten i.v.m. nieuwe wet WBTR
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR, sinds 1 juli 2021) is bedoeld om bestuur
en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over
taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet
voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik
van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas
blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen
denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te
bespreken en vast te leggen. Je moet als bestuur met elkaar afspreken hoe je binnen
vereniging of stichting besluiten neemt.
•
•
•
•

Hoe je omgaat met zaken die financiële gevolgen hebben.
Hoe besluitvorming is geregeld als het bestuur niet compleet is.
Hoe je omgaat met tegenstrijdig belang.
Er zijn 10 onderdelen die aandacht nodig hebben.

Uiteindelijk moeten de statuten worden aangepast, maar hiervoor is 5 jaar de tijd. Het
bestuur heeft besloten direct hier mee aan de slag te gaan. Het bestuur heeft het WBTRstappenplan gevolgd (met 50% subsidie van Welzijn Midden-Drenthe). Onderdelen van het
stappenplan zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitleg wet WBTR
Goed bestuur
Aansprakelijkheid van bestuursleden
Tegenstrijdig belang
Afwezigheid van een of meerdere bestuursleden
Meervoudig stemrecht
Toezicht
Bindende voordracht bestuurders
Raadgevende stem
Interne borging en Statuten
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Uiteindelijk volgt er uit het stappenplan een werkboek met daarin de teksten hoe het
bestuur vindt dat de vereniging bestuurd moet worden. Deze moeten verwerkt worden in de
statuten en eventueel het huishoudelijk reglement. De procedure is dan als volgt:
•
•
•
•
•

Bestuur neemt een besluit over de inhoud
Er worden nieuwe concept statuten gemaakt door de notaris
Bestuur besluit deze aan te nemen
Concept statuten worden door KNVB beoordeeld.
Tenslotte besluit de ledenvergadering over de nieuwe statuten worden geaccepteerd.

Als de notaris de nieuwe statuten op tijd klaar heeft, worden deze in de vergadering
behandeld. Zo niet, dan komt hier een aparte ALKV voor of het wordt op de volgende ALV in
oktober 2022 op de agenda gezet. Over de nieuwe statuten moet gestemd worden.

11. Club van 50
In kas zit momenteel 3.150 €. Er is nog geen bestemming bekend.
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Bijlage 1: Bestuurlijke organisatie 2021-2023
Aan:
Van:
d.d.:

Bestuursleden Witteveense Boys’87
Roel Seele
15 juli 2021

Onderwerp:

Bestuurlijke visie 2021-2023

1. Inleiding.
Dit is een levend document, dat momenteel besproken wordt in het bestuur om tot een nieuwe
verdeling en omschrijving van taken te komen. Eerste versie is verschenen op 28-4-2021.
Het bestuur van de voetbalvereniging Witteveense Boys’87 heeft tot taak het besturen van de
vereniging met als doel het aanbieden van trainingen, voetbalwedstrijden voor alle
leeftijdscategorieën. Daar de club ook een belangrijks sociale functie in het dorp vervult, is het
aanbieden van allerlei andere sociale activiteiten ook een belangrijke taak.
Zie hiervoor de missie die door het bestuur is vastgesteld in 2008:
“Het doel van de Witteveense Boys is om iedereen die wil voetballen op welk niveau dan ook een sociaal en
sportief onderdak te bieden bij de club. Dit betekent dat de club zal streven om voetbal mogelijk te maken voor
mannen en vrouwen van kabouters tot en met veteranen, maar ook zal trachten activiteiten te ontplooien voor
niet meer actief spelende voetballers.
De club ziet de regio Witteveen als haar werkgebied.
De Witteveense Boys’87 wil een belangrijke sociale ontmoetingsplaats zijn voor Witteveen en directe omgeving
voor jong en oud, leden en niet-leden. Om dit te bereiken zal de club behalve het verzorgen van trainingen en
wedstrijden ernaar streven om diverse activiteiten te ontplooien die er opgericht zijn om mensen samen te
brengen.
De Witteveense Boys’87 willen in een sportieve sfeer plezier bieden aan spelende en niet-spelende leden,
vrijwilligers, ouders en toeschouwers. We gaan respectvol met elkaar om, discrimineren niet en zijn loyaal aan
de club.”

De visie is als volgt (moet nog worden geaccepteerd door het bestuur):
“Het bestuur houdt zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement, de protocollen en de
afgesproken functieomschrijvingen. Het bestuur is transparant over haar beslissingen, beleid en
financiële situatie van de club. Het bestuur streeft erna om qua leeftijd en diversiteit een afspiegeling
te zijn van de leden van de club. Dat wil zeggen verschillende leeftijdscategorieën en mannen/vrouwen
in het bestuur. Het “geheugen” van de club moet in het bestuur steeds worden overgedragen op de
jongere bestuurders. Dit geldt ook voor de verschillende commissies. Het bestuur is zich ervan bewust
dat (seksueel) ongewenst gedrag voorkomen moet worden en heeft de missie van de club steeds voor
ogen. Het bestuur is zich ervan bewust dat de jeugd de toekomst van de vereniging is en daarom
verdient deze groep bijzondere aandacht. De jeugdsamenwerking in WNBC’09 is daarom van groot
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belang voor het voortbestaan van het seniorenvoetbal en mogelijke nieuwe samenwerkingen kunnen
niet worden uitgesloten”.
Om de uitvoering van de missie te helpen zijn er – naast de statuten en het huishoudelijk reglement een aantal commissies die het bestuur ondersteunen en een aantal protocollen. Idealiter is een
commissievoorzitter lid van het bestuur. Hoe zien de commissies en protocollen eruit en dekken zij
ook alle verenigingstaken die er zijn in de club. Waar moet er worden bijgesteld? Wat zijn precies de
taken van de verschillende functionarissen en kunnen we de juiste mensen op termijn eenvoudiger
vinden als we de taken goed omschreven hebben? Hoe gaat dit samen met de nieuwe wet WBTR.
2. Commissies en Protocollen.
De basis voor een goed functionerende vereniging wordt gevormd door de vrijwilligers binnen een
vereniging. De vrijwilligers zitten in het bestuur, in commissies of doen los-vast vrijwilligerstaken
voor de club. Het geheel wordt door afspraken (vastgelegd in protocollen) bij elkaar gehouden. Welke
commissies en protocollen zijn er?1
2.1 Commissies:
Jeugdcommissie WNBC’09
Gezamenlijke commissie tussen Witteveense Boys’87 en sv Nieuw Balinge voor de SJO WNBC’09.
Deze regelt de aanstelling van leiders, trainers, vlaggers, teamindeling, ledenwerfacties, etc.
Commissie heeft regelmatig overleg (2-4 x per jaar) met leiders en trainers. Iedere maand vergadert de
JC en een keer per jaar is er een gezamenlijke bestuursvergadering van sv Nieuw Balinge en
Witteveense Boys’87.
Sponsorcommissie
Deze commissie regelt het binnenhalen van bord, kleding en balsponsoren en levert een actuele lijst
aan de penningmeester voor facturatie. Activiteit voor sponsoren organiseren naast nieuwjaargroet.
Accommodatie commissie
De accommodatie commissie regelt al het kleine onderhoud aan en rond het veld en de kantine en
kleedkamers. De commissie heeft direct contact met de gemeente Midden-Drenthe en de fa. Bouma
voor onderhoud. Schoonmaak kantine en kleedkamers vallen hier ook onder. Verder vallen ook de
kleding coördinator en de wasdienst hieronder, evenals materialen, zoals ballen, doelen, etc.
Kantine (bar)commissie.
Deze commissie moet de inkoop van de kantine regelen, doet het bestuur prijsvoorstellen van de te
verkopen items en regelt SHV trainingen.
Seniorencommissie
Deze commissie heeft overleg met de leiders, trainers, grensrechters en verzorging. Regelt i.o.m. de
leiders/trainers de teamindeling indien nodig, regelt verder dat er leiders, trainers en vlaggers zijn per
team. De commissie doet verder voorstellen voor de betaalde trainer (1ste) en keepertrainer aan het
bestuur2
Wedstrijdzakencommissie.
Deze commissie stelt de scheidsrechters aan voor de jeugd-en seniorenwedstrijden. Vraagt mensen om
scheidsrechter opleiding te volgen en senioren en ouders enthousiast te maken voor vlaggen en fluiten.
1

Aan de nieuwe statuten ivm WBTR wordt door bestuur gewerkt.
Het bestuur heeft zelf een aantal taken m.b.t. betaalde uitvoering van taken met trainer van 1ste elftal die een
arbeidscontract heeft en bestuur werkgever is in de zin van de wet en voor de personen met een
vrijwilligersvergoeding zoals schoonmakers en keepertrainer.
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2

Regelt de barbezetting bij de senioren, Pupil van de week, de entree en verloting bij wedstrijden van
het 1ste elftal, etc.
Evenementen commissie
De evenementen commissie regelt (eventueel in overleg met anderen) alle activiteiten rondom het
voetbal voor jeugd (in overleg met JC) en senioren: bijvoorbeeld Koningsnacht, vrijwilligersavond,
Sinterklaas bij JO7 en JO8, feestavond, Snerttoernooi, De Aftrap, Pearlbeach, Pokeren, Darten, etc.
Uitgaven en begroting i.o.m. penningmeester.
2.2 Protocollen
Deze zijn openbaar en allemaal te vinden op www.witteveenseboys.nl :
•
•
•
•
•

Statuten Witteveense Boys’873
Huishoudelijk reglement Witteveense Boys’87
Jeugdsamenwerkingsovereenkomst met sv Nieuw-Balinge v.w.b. WNBC’09, zie het
introductieboekje nieuwe leden WNBC’09 voor de samenwerkingsovereenkomst en de
gedragsregels voor leiders, trainers en ouders.
Protocol ongewenst gedrag4
M.b.t. de Horecawetgeving en de drank- en horeca vergunning:
o Bestuursreglement alcohol in sportkantines
o Huisreglement en handhaving
o Witteveense Boys huisreglement
o Drank- en Horeca vergunning met een aantal leidinggevenden5
o Barvrijwilligers met SHV-certificaat (map in kantine)6

Niet alle commissies zijn qua personele bezetting op de juiste sterkte en niet alle commissies voeren
de taken volledig uit.7 Veel taken zijn nu ondergebracht bij enkele bestuursleden.
Het bestuur bestaat in verenigingsjaar 2020-2021 uit 8 personen. Er zijn een aantal vaste functies in
het bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een aantal leden van het bestuur met
taakgebieden. Zoals het er nu voorstaat gaat het bestuur in seizoen 2021-2022 terug naar 6 leden (1
minder en de wedstrijdsecretaris blijft de taak uitvoeren, maar blijft niet in het bestuur). Om alle taken
goed uit te kunnen voeren, moeten we niet te veel bestuurskracht inleveren , maar ook de commissies
versterken. Maar wat zijn dan de taken? Kunnen we niet de taken in kleinere stukjes opdelen in de
commissies?
We zouden kunnen denken aan een bestuur met daarin natuurlijk de voorzitter, penningmeester en
secretaris, maar vervolgens ook de “voorzitters” van de verschillende commissies. De commissies
bestaan uit een aantal leden met onder andere een specifieke taak. Hierdoor wordt het vele werk niet
door een paar leden gedaan, maar door veel leden een klein beetje. Een kleinere deeltaak die te
overzien is, nemen leden wellicht sneller aan.
Het is van belang dit nu goed te gaan organiseren op papier en in de praktijk en voldoende deeltaken te
verdelen, daar de huidige voorzitter (Roel Seele) heeft aangegeven op de jaarvergadering van
3

De staturen moeten n.a.v. de nieuwe wet WBTR aangepast worden voor 1 juli 2021 (met uitloop van 5 jaar)
Om beleid aan praktijk te toetsen wordt jaarlijks een enquête gehouden over ongewenst gedrag.
5
De vergunning staat op naam, nu van o.a. R. Seele, N. Zijderlaan en M. Hooijer
6
Iedereen die achter de bar staat en alcoholische dranken schenkt moet een SHV-certificaat hebben, zie
https://www.nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/instructie+verantwoord+alcohol+schenken/default.aspx en
www.vrijwillegersacademy.nl
7
De juiste taken va de commissies moet in het bestuur besproken worden, dan kan er ook naar een gerichte
invulling gezocht worden.
4
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november 2022 te willen aftreden en Teun Hooijer heeft aangegeven “over 2 jaar alleen nog
accommodatiezaken te willen regelen”.

3. Concept functie en taakomschrijvingen.
In het onderstaande een concept taakomschrijving:8 Hier staat beschreven wat de concept
functieomschrijving is en welke taken er bij die functie of commissie zouden kunnen horen. Dit is nu
niet zo geregeld, maar naar deze situatie zouden we toe kunnen werken in de periode 2021-2023. Voor
een lid van het bestuur dat een commissie voorzit betekent dit niet dat hij of zij alles moet doen, maar
hij/zij moet de kleinere deeltaken zien te verdelen over meer commissieleden. In de overgangsfase
zouden de huidige uitvoerders hun taken langzaam kunnen overbrengen naar de nieuwe indeling. Zie
ook het organogram.
Functie-en taakomschrijvingen zijn belangrijk voor zowel behoud als werving van vrijwilligers. Een
taakomschrijving vergroot de duidelijkheid wie precies wat doet en wie verantwoordelijk is voor
bepaalde zaken. Voor vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat op schrift staat welke taakgebieden en
welke taken bij een functie horen. Op basis hiervan kan de vereniging gericht werven. Vaak helpt het
ook om grote taken in kleinere partjes op te delen, goed te beschrijven en in een commissie onder te
brengen. Je hebt dan meer vrijwilligers nodig, die per saldo een goed te behappen taak hebben.
Wellicht klopt de onderstaande indeling niet en wellicht moeten er nog kleinere taken beschreven en
verdeeld worden.
De huidige situatie is anders. In de overgangsfase moeten we zien dan we de taken en
verantwoordelijkheden bij de juiste personen en commissies krijgen. We kunnen dan ook gericht op
zoek naar nieuwe vrijwilligers met een taakomschrijving in de hand.
Uit de statuten die nu gemaakt worden m.b.t. de wet WBTR volgen wellicht ook nog een paar taken
die verdeeld moeten worden.
3.1 Organogram

Hier het organogram van de gewenste situatie voor de komende jaren:

Voorzitter

R. Seele

Secretaris

D. Schneiderr

Penningmeester

Wedstrijdzaken

M. Schuring

Accommodatie

T. Hooijer

Jeugdcommissie

Seniorencommissie

T. Hooijer

Bert/Dennis

Evenementencommis
sie

Kantinecommissie

Bert Boer

R. Seele

3.2 Functie/Taak omschrijvingen
Hier volgen de bijpassende functieomschrijvingen:

8

Sponsorcommissie

Taakomschrijving bestuursleden in het bestuur bespreken vastleggen
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3.2.1 De voorzitter
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Leidt de vergaderingen van het bestuur
Maakt deel uit van het verenigingsbestuur
Draagt zorg voor de naleving van de statuten, huishoudelijk reglement, de voorschriften van de
KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties.
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Bereidt en leidt Algemene Leden Vergadering (1 x per jaar)
Zorgt 1-2 x per jaar voor een gezamenlijke bestuursvergadering met sv Nieuw Balinge.
Draag (mede) zorg voor een goede ontvangst op wedstrijddagen van de tegenstander en de
scheidsrechters
Heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de diverse commissies
Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten, doet de PR van de vereniging.
Maakt deel uit van de aanstellingscommissie voor de trainer 1ste elftal
Is in beginsel aanwezig bij uit-en thuiswedstrijden van het 1ste elftal of regelt dat een ander
bestuurslid aanwezig is.
Volgt externe ontwikkelingen en stemt deze waar nodig af op de organisatie van de vereniging
Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te
lossen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheden:
•
•

Legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging
Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk
reglement, aangegane en te sluiten contracten

Verder taken:
•

•

•
•

Neemt deel aan gesprekken/overleggen:
o Pilot project jeugd Witteveen
o Sportakkoord Midden-Drenthe
o Midden-Drenthe Zomer Cup
o Overleg Sportclubs Witteveen
o Met gemeente Midden-Drenthe
o Met de KNVB
Zorgt voor persberichten/publiciteit:
o In Krant van Midden-Drenthe, in de Sport en Ontspanning
o Op Facebook/Twitter/website
o Scherm kantine
Verstuurt jaarlijks en vat samen voor bestuur enquête ongewenst gedrag
Onderhoudt het contact met:
o Webmaster sites wnbc.nl en witteveenseboys.nl
o Correspondent voetbalNoord.nl
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3.2.2 De penningmeester
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Is voorzitter van de financiële commissie
Beheert de geldmiddelen
Heeft zitting in de Financiële commissie.
Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven (boekhouding)
Stuurt rekeningen uit voor contributies, donateurs, sponsoren, KNVB-boetes, huur veld en
andere te factureren kosten.
Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
Onderhoudt contact met kasbeheerder en kascontrole commissie
Beheert de ledenadministratie in Sportlink
Doet de betalingen namens de vereniging met voor bedragen boven 250€ het 4 ogen principe
(een zet klaar, ander doet akkoord geven), via de financiële commissie.
Maant leveranciers, leden, sponsoren e.d. aan bij niet tijdige betaling
Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van
verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie
verstrekken
Verzorgt de contacten met het administratiekantoor Koningin van Frankrijk t.a.v.
de salarisadministratie, salarisstrook en belastingaangifte en betaling.
Vraagt subsidies aan (TVL, TASO, NL doet, jeugdsubsidie, ISDE etc.)
Opstellen en archiveren sponsorcontracten voor bal-kleding-bordsponsoren.
Geeft opzegging van sponsoren door aan sponsorcommissie, accommodatiecommissie en stuurt
sponsor een bedankbriefje.
Kasbeheer (contant geld) indien uitbesteed bij derde: sluitende boekhouding in/uitgaven met
bonnen en periodieke controle. Stort het geld af bij de bank.
Komt regelmatig op de club om te weten wat er speelt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheden:
•

Geeft minimaal eenmaal per kwartaal een toelichting op de financiële stand van zaken in het
bestuur (in-en uitgaven gerelateerd aan begroting)

•

Legt eenmaal per jaar verantwoordelijkheid af aan de leden vergadering. Neemt
verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement,
aangegane en te sluiten contracten

Verdere taken:
•
•
•

Stelt contracten voor betaalde krachten en vrijwilligers op.
Rekent de energie en het gebruik kantine jaarlijks af met ijsvereniging
Doorbelasten 50% van de WNBC kosten aan sv Nieuw Balinge, o.a.:
o Waskosten
o Club TV a.d.h. van aantal leden
o Kledingkosten
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•

Is hoofdbeheerder van sportlink WNBC’09 en Witteveense Boys’87

Financiële commissie.
In de financiële commissie hebben zitting de penningmeester (lid van het bestuur), een
boekhoudkundig adviseur (lid van de commissie) en de kasbeheerder.
•
•
•
•
•
•
•

Penningmeester en boekhoudkundig adviseur doen de boekhouding en betalingen en sturen
facturen uit. Schonen de balans en zorgen per kwartaal voor een rapportage aan het
verenigingsbestuur. Doen verder voorstellen voor een efficiëntere werkwijze
De kasbeheerder zorgt dat de kas met wisselgeld klaar staat voor wedstrijden en activiteiten,
neemt deze weer in en houdt de omzet per dag bij, zoals ook eventuele uitgaven en andere
inkomsten over de kas via bonnen.
De kasbeheerder heeft ook de voorraad munten in beheer en regelt een veilige uitgifte en
inname bij activiteiten.
Penningmeester controleert op regelmatige wijze de kasgelden en de voorraad munten, maar
minimaal 1 x per boekjaar, voor bijwerken balans i.v.m. de jaarafsluiting.
De financiële commissie heeft contact met de kascontrole commissie over de jaarlijkse kas-en
boekencontrole
De financiële commissie doet voorstellen voor afrekenen bonnen van inkoop van spullen
nodig voor de club via declaratiesysteem.
De penningmeester stort het geld af bij de bank.

Voorzitter

R. Seele

Secretaris

D. Schneiderr

Penningmeester

M. Schuring

Wedstrijdzaken

Accommodatie

T. Hooijer

Jeugdcommissie

T. Hooijer

Seniorencommissie

Bert/Dennis

Evenementencommis
sie

Kantinecommissie

Sponsorcommissie

Bert Boer

R. Seele

Financiele commissie

E.J. Blauw
Kasbeheerder
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3.2.3 De secretaris
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert éénmaal per maand met het bestuur
Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering en verspreid deze
tijdig onder de bestuursleden, samen met de uitnodiging.
Notuleert bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering met beknopte tekst en een
afsprakenlijst en besluitenlijst.
Nodigt 1-2 x per jaar het bestuur van sv Nieuw Balinge uit voor een gezamenlijke
bestuursvergadering, stelt i.o.m. de voorzitters de agenda op en notuleert de vergadering.
Behandelt in- en uitgaande post, fungeert als postadres (Kerkweg 1 Witteveen) van de club
Bijhouden verenigingsarchief en beheren officiële stukken als contractstukken,
hypotheekstukken, oprichtingsakte e.d.
Zorgt voor up-to-date houden van statuten en huishoudelijk reglement en verzorgt de publicatie
hiervan
Kennisnemen van voorschriften KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere
bepalingen.
Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de KvK.
Handelt in overleg met de wedstrijdsecretaris strafzaken af
Stelt in overleg met betrokkenen het jaarverslag op
Verzorgt de correspondentie met externen.
Komt regelmatig op de club om te weten wat er speelt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheden:
•
•
•

Stelt i.o.m. de voorzitter de agenda van de bestuursvergadering op
Plant en stelt de maandelijkse bestuursvergadering vast en verstuurt de uitnodigingen.
Neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement,
aangegane en te sluiten contracten

Verdere taken:
•
•
•
•

Correspondentie met andere verenigen, instellingen, overheid.
Haalt wekelijks de postbus leeg en verdeelt de post onder de bestuursleden.
Vraagt de benodigde vergunningen aan bij de gemeente Midden-Drenthe
Zorgt voor compliance aan de AVG-wetgeving
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3.2.4 Lid van het bestuur met taak seniorencommissie
•
•
•
•
•
•
•
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Is voorzitter van de seniorencommissie.
Heeft 2 x per seizoen een gesprek met de trainer van het 1ste elftal, legt dit vast en bespreek dit
in het bestuur.
Spreekt 2 x per jaar met de spelersgroep ter voorbereiding op het gesprek met de trainer van het
1ste elftal.
Vergadert minimaal 1 x per seizoenshelft met alle leiders en trainers van de senioren vrouwen
en heren.
Zorgt voor oplossingen bij eventuele problemen tussen de verschillende leiders/trainers/spelers.
Kijkt regelmatig een wedstrijd of bezoekt een training van een senioren vrouwen of heren team.

Seniorencommissie taken te verdelen onder de commissie leden, het lid van het bestuur met taak
seniorencommissie doet hier verslag van in het bestuur:
•
•

Zorgt i.s.m. de commissie en de leiders voor (indien noodzakelijk) een spelers indeling over de
teams.
Regelt i.s.m. de commissie leiders, trainers en vlaggers voor de senioren elftallen en helpt bij
invulling vacature trainer 1ste elftal i.o.m. het bestuur en de afgesproken procedure.
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3.2.5 Lid van het bestuur met de taak Wedstrijdzaken commissie
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Is voorzitter van de wedstrijdzakencommissie.
Organiseert en regelt alle zaken rondom wedstrijden met de commissieleden.
Regelt de bezetting en de verhuur van het kunstgrasveld en de financiële afhandeling via de
penningmeester.

•
•
•
•

In de commissie hebben zitting:
Scheidsrechter coördinator(en):
•
•
•

Is bij voorkeur lid van het bestuur.
Heeft overleg/contact met KNVB over scheidsrechtere zaken.
Organiseert (mede) scheidsrechter dagen voor (aanvullende) opleiding, beloning, etc.

Verantwoordelijkheden`:
•

Scheidsrechter coördinator senioren:
• Draagt (mede) zorg voor de invulling van de scheidsrechters voor
competitiewedstrijden voor heren 7x7, Vrouwen 7x7, Vrouwen 1 en Heren 2
• Zorgt voor barbezetting bij de seniorenwedstrijden
Scheidsrechter coördinator jeugd:
• Draagt (mede) zorg voor invulling scheidsrechters/spelbegeleiders bij alle
jeugdteams.

•

Regelaar rond wedstrijden 1ste elftal:
•
•

Is lid van de wedstrijdzakencommissie
Heeft contact met de wedstrijdsecretaris senioren en sportlink over wedstrijden 1ste elftal

Verantwoordelijkheden:

•

•

Entree/verloting zondag bij 1ste:
• Regelt de prijzen voor de verloting op zondag
• Regelt de verkoop van de programmaboekjes/entree en heeft contact met de
samensteller van het programmaboekje v.w.b. stukje over pupil van de week.
• Doet de trekking van de verloting
Maakt een schema van de pupil van de week voor wedstrijden 1ste
• Zorgt voor opvang pupil van de week, de bal en eten/drinken.
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Wedstrijdsecretaris (senioren) Witteveense Boys’87
•

Draagt zorg voor een juiste planning van de wedstrijden voor de senioren Vrouwen en Heren
i.o.m. de KNVB en de leiders van de teams.
Heeft indien nodig overleg met de wedstrijdsecretaris (jeugd) WNBC’09 v.w.b.de
veldbezetting
Verwerkt wedstrijdwijzigingen en zorgt ervoor dat leiders en scheidsrechter coördinator(en) op
de hoogte zijn
Verwerkt wedstrijdwijzigingen (niet door laten gaan, verplaatsen, etc.) van wedstrijden van het
1ste elftal en verwittigd de scheidsrechter, de betrokken teams, website beheerder en vermeldt
de wijziging in Sportlink (met redenen). Heeft eventueel hier contact over met de KNVB.
Herplant de wedstrijden.
Stuurt bondsmail betreffende o.a. strafzaken door aan voorzitter, de betrokken speler en leider.
Jaarlijkse inschrijving regelen Protos Weering Zaal toernooi

•
•
•

•
•

Verantwoordelijkheden:
•
•
•

Inschrijven teams in Sportlink voor de competitie
Vullen teams in Sportlink
Het huren van de zaal voor zaalvoetbal.

BHV coördinator:
•
•
•
•
•
•

Zorgt voor een bijgewerkte R&E in een map in de bestuurskamer
Zorgt voor aanvullen e.d. van de EHBO-koffers (via contract AED BHV2Day)
Heeft contact met de verenigingsverzorger en regelt aanvulling spullen.
Is contact voor AED-onderhoud aan AED bij Witteveense Boys en De Tille via contract
BHV2DAY.
Houdt de registratie in Hartslagnu.nl van de AED bij de Witteveense Boys en De Tille up to
date.
Verzorgt periodiek AED, EHBO en BHV trainingen voor leden.

Voorzitter

R. Seele

Secretaris

D. Schneiderr

Penningmeester

Wedstrijdzaken

M. Schuring

Scheidsrechter
coordinator jeugd

Accommodatie

T. Hooijer

Wedstrijdsecreatris
senioren

Jeugdcommissie

T. Hooijer

Seniorencommissie

Bert/Dennis

Evenementencommis
sie

Kantinecommissie

Sponsorcommissie

Bert Boer

R. Seele

Regelaar rond
wedstrijd 1ste

K. Zinger

scheidsrechter
coordinator senioren

BHV coordinator
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3.2.6 Lid van het bestuur met taak Evenementen commissie
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Vergadert minimaal 1 x per kwartaal met de evenementencommissie
In de evenementencommissie zitten leden die meewerken aan de organisatie van evenementen.
Maakt en publiceert jaarplanning van te organiseren evenementen met inachtneming van
“vaste” data van Koningsnacht, 7x7 toernooi, bedrijvenvoetbaltoernooi en oprichtingsdag, etc.
Draagt (mede) zorg voor de (veilige) organisatie van de evenementen met inachtneming van de
plaatselijke vergunningverlening (indien noodzakelijk vergunning aanvragen via secretaris en
subsidie via penningmeester)
Zorgt (mede) voor een bezetting van de bar tijdens het evenement en organiseert vooraf het
opruimen en schoonmaken na het evenement.

•
•
•
•
•

•

Verdere taken:
•

Oliebollen en speculaas actie organiseren in december

3.2.7 Lid van het bestuur met taak accommodatiecommissie
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•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Is voorzitter van de accommodatiecommissie
In de accommodatie commissie heeft ook de kledingcoördinator, de kleding wasdienst en de
schoonmaakploeg zitting.
Zorgt (mede) voor het onderhouden van de velden en de omgeving van de velden, kleedkamers
en kantine, waar dit niet door gemeente gedaan wordt.
Zorgt (mede) voor het ophangen, verplaatsen, weghalen en opnieuw beplakken van de
reclameborden langs het hoofdveld al dan niet in overleg met de sponsorcommissie.
Heeft overleg met o.a. de gemeente Midden-Drenthe, Fa. Bouma en andere buitenfirma’s m.b.t.
onderhoud.
Heeft contact met Roti vetveredelaars (ophaal bon naar penningmeester)
Heeft overleg met het bestuur m.b.t. uitgaven voor onderhoud en met de penningmeester voor
het aanvragen van eventuele subsidies.

•
•
•
•
•
•
•
•

Verdere taken van de commissie:
•
•
•
•

De officiële KNVB taak “consul” (het afgelasten van wedstrijden i.v.m. de kwaliteit van het
veld i.v.m. het weer) komt wegens het kunstgrasveld niet zo veel meer voor, maar de taak zit
bij de accommodatiecommissie.
Contact met ATS voor onderhoud alarminstallatie en beheer bellijst.
Sleutelbeheer kantine, kleedkamers en ballencontainers.
Verzorgt onderhoud/inkoop van trainingsmiddelen (doelen, vlaggen, netjes, etc.)

Kleding/Ballencoördinator
Binnen de overeenkomst met HH Sport en na bestuursbesluit:
•
•
•
•

Verzorgt de aanschaf en de verdeling van alle wedstrijdkleding, trainingspakken, coachjassen
waterzakken, tassen, bidons e.d. van de Witteveense Boys’87 (en WNBC’09)
Verzorgt de aanschaf en de verdeling van de trainings-en wedstrijdballen voor de Witteveense
Boys’87 (en WNBC’09)
Verzorgt eventuele claims naar leverancier.
Verzorgt – bij voorkeur begin van het seizoen - dat de keepers een keer per jaar een set
keeperhandschoenen krijgen via HHSport via passessie op de club.(

Kleding was coördinator.
•

•
•
•

Regelt dat de wedstrijdkleding van de senioren Witteveense Boys’87 en jeugdteams
WNBC’09 (die thuis spelen) gewassen worden.
o Zelf wassen tegen betaling van het team (senioren) of volgens WNBC’09 waskosten
regeling bij de jeugd.
o Of wassen bij derden
Dient voor WNBC’09 waskosten regeling declaratie in bij penningmeester, die deze - na
goedkeuring van ook sv Nieuw Balinge - uitbetaald en 50% doorberekent aan sv Nieuw
Balinge.
Heeft overzicht en controle op waar, wie wat wast.
Regelt kleding herstel indien nodig.

Schoonmaak/groen ploeg
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•
•
•
•
•

Verzorgt wekelijks de schoonmaak van de kantine
Verzorgt wekelijk de schoonmaak van de kleedkamers
Bestelt schoonmaak middelen en spullen via inkoper kantine.
De 2 schoonmakers ontvangen maandelijks een vrijwilligersvergoeding van de
penningmeester
Regelen dat hesjes, handdoeken, theedoeken, etc. wordt gewassen.

Voorzitter

R. Seele

Secretaris

Penningmeester

D. Schneiderr

Wedstrijdzaken

M. Schuring

Accommodatie

T. Hooijer

Kleding/ballen/etc.

M. Hooijer

onderhoudsploeg

T. Hooijer

Jeugdcommissie

T. Hooijer

Seniorencommissie

Bert/Dennis

Evenementencommis
sie

Kantinecommissie

Sponsorcommissie

Bert Boer

R. Seele

Schoonmaken

T. Hooijer

Wassen

M./ Hooijer

3.2.8 Lid van het bestuur met taak Jeugdcommissie
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•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Vergadert 1 x per maand met het jeugdbestuur WNBC’09 afwisselend in Witteveen of Nieuw
Balinge.
In de jeugdcommissie zitten 3 leden van sv Nieuw Balinge en 3 leden van de Witteveense
Boys’87. Bij voorkeur van iedere vereniging minimaal 1 bestuurslid. Er wordt onderling een
voorzitter en secretaris gekozen.
De wedstrijdsecretaris jeugd is op uitnodiging aanwezig.
Heeft 2 – 3 x per jaar overleg met alle jeugdleiders en trainers.
Zorgt (mede) voor de jeugdindeling
Zorgt (mede) via wedstrijdsecretaris WNBC’09 voor het inschrijven van de teams aan de
verschillende competities bij de KNVB via Sportlink. Verzorgt (mede) via de
wedstrijdsecretaris het vullen van de teams met namen in Sportlink.
Zorgt (mede) via wedstrijdschema voor de invulling van het rijders en kantine schema voor
ouders.
Contact met scheidsrechter coördinator jeugd.
Contact met wedstrijdsecretaris jeugd
Contact met secretaris over aanpassingen Introductieboekje WNBC’09
Regelt met andere jeugdcommissie leden het jaarlijkse WNBC’09 toernooi
Zorgt (mede) voor een veilig sportklimaat op beide clubs.
Kijkt regelmatig een wedstrijd of bezoekt een training van een jeugdteam in Witteveen en in
Nieuw Balinge.
De functie van jeugd coördinator wordt vervult door 2 personen, namelijk iemand van sv Nieuw
Balinge en iemand van Witteveense Boys’87. De jeugd coördinator heeft veel contact met
ouders en is aanspreekpunt.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheden:
•
•
•

Indelen jeugdspelers
Opstellen wedstrijdschema met kantine en rijschema
Opgeven en invullen teams in Sportlink

Verdere taken: WNBC’09 Cup toernooi:
•

Uitnodigingen maken en versturen, Indelen teams en speelschema’s maken, Scheidsrechters
regelen, Toernooi leiding ‘s morgens en ‘s middags regelen, Prijzen (bekers) regelen.

3.2.9 Lid van het bestuur met taak kantine commissie
31

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Is voorzitter van de kantine commissie
Zorgt voor de naleving van de protocollen m.b.t. verantwoord alcohol gebruik en de vergunning
in het kader van de drank -en horecawetgeving.
Zorgt (mede) voor voldoende vrijwilligers met een SHV-certificaat
Doet (verkoop) prijsvoorstellen van het assortiment aan het bestuur.
Zorgt (mede) voor de complete inkoop van het assortiment
Bewaakt marge (doelstelling gemiddeld over alles minimaal 50% marge)
Verzorgt minimaal 1 x per jaar op 30 juni een complete voorraad telling van dranken, snoep,
etc. en schoonmaakmiddelen t.b.v. kantine en kleedkamers tegen de inkoopprijs in euro’s t.b.v.
de penningmeester voor de jaarafsluiting
Poflijst zo laag als mogelijk houden en opgave verzorgen in euro’s aan penningmeester voor de
jaarafsluiting op 30 juni.
Heeft overleg met de schoonmaakploeg

Verantwoordelijkheden:
•
•
•

Inkoop en bonnen overleggen aan de penningmeester.
Opgave voorraad in euro’s
Opgave poflijst
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3.2.10 Lid van het bestuur met taak sponsorcommissie
•

Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het
verenigingsbeleid
Vergadert 1 x per maand met het verenigingsbestuur
Is voorzitter van de sponsorcommissie.
Draagt (mede) zorg voor voldoende (begroting) bord-, bal -en kledingsponsors en/of andere
sponsoren.
Draagt er zorg voor dat de penningmeester een sponsorovereenkomst opstelt en verstuurt.
Sponsor betalingen gaan altijd via een verstuurde factuur en worden per bank betaald. Er
worden geen contante betalingen geaccepteerd boven een bedrag van 100 €.
Geeft nieuwe sponsor of vervallen door aan webmaster voor vermelding of weghalen op de site
Geeft nieuwe sponsor of vervallen sponsor door aan accommodatiecommissie voor plaatsing
/verwijdering bord.
Geeft balsponsoren door aan De Plakletter, zodat er nieuwe bordjes gemaakt kunnen worden.
Organiseert (mede) 1 x per jaar een event voor sponsoren
Verstuurt 1 x per jaar rond kerstmis een kaart (of iets anders) met bedankje aan alle sponsoren

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Verantwoordelijkheden:
•

Acquisitie: zorgt (mede) jaarlijks voor sponsorinkomsten zoals die begroot tijdens de ALV zijn
via overeenkomsten opgesteld door de penningmeester.

Verder taken sponsorcommissie:
•
•
•
•
•

Alternatieve actie bedenken voor sponsoren binnen te halen/te binden aan de club.
Bordjes balsponsoren op hangen bij ingang dorp
Doorgeven wie balsponsor is aan wedstrijdzaken commissie.
Sponsorboekje WB’87 actualiseren en publiceren per jaar
Jaarlijks kaartje/presentje sponsoren verzorgen rond kerst
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