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Bijzondere Ledenvergadering 1 juni 2017 
Tijdstip: 20.30 uur 

Locatie: ‘t Sporthuis 

 

Agenda: 
1. Opening van de bijeenkomst 

2. Financiën: begroting seizoen 2017/2018 

3. Contributie seizoen 2017/2018 

4. Accommodatie/Visie Amateurvoetbal Helmond 

5. Reglement Vrijwilligerszaken en Verenigingsdiensten 

6. Benoeming nieuwe bestuursleden 

7. Rondvraag 

8. Einde van de bijeenkomst 

1. Opening van de bijeenkomst 
De voorzitter, Harry Elzendoorn, opent de vergadering om 20.30 en heet alle aanwezige welkom.  

 

Namens het bestuur zijn aanwezig: 
Harry Elzendoorn  voorzitter 

Peter de Jong  penningmeester 

Kees Kieft   secretaris 

Ingrid Hankins  communicatie 

Wim Verberne  wedstrijdsecretariaat 

Bart van Lieshout  vrijwilligerszaken 

Mark Kieft   jeugdzaken 

 

Afwezig: 

Frit van der Donk  penningmeester II en veiligheidszaken  (ziekte) 

 

Naast de aanwezige bestuursleden, zijn 48 leden aanwezig (zie bijlage). 

 

2. Financiën: begroting seizoen 2017/2018 
PdJ presenteert de begroting en geeft toelichting op de begroting voor het seizoen 2016/2017. 
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Enkele kanttekeningen: 

- Vijf vrijwilligers hebben zich aangemeld voor de KNVB cursus jeugdtrainer TCIII, de kosten worden 

door SVB betaald, hetgeen tot een flinke kostenverhoging voor de post personeelskosten leidt. 

- De gemeente Helmond is voornemens een voetbal coördinator voor het amateurvoetbal in Helmond 

aan te stellen, een deel van de kosten van deze functionaris dient gedeeltelijk door de clubs te 

worden opgebracht. Dit leidt tot een kostenverhoging van € 2,50 per lid. 

- Alle wedstrijdtenues worden vanwege de sponsordeal met Broekx Paasterink en Methon vervangen. 

Per spelend lid wordt hiervoor een bijdrage van € 15,00 gevraagd. 

- Het weerstandsvermogen van SVB bedraagt circa € 75.000,00 

 

De begroting voor het seizoen 2017/2018 wordt door de aanwezige leden voor akkoord aangenomen. 

 

Op de vraag of de cijfers over het seizoen 2016/2017 al bekend zijn wordt geantwoord dat dit nog niet 

het geval is en dat deze in de Algemene Ledenvergadering van december 2017 worden gepresenteerd. 
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3. Contributie seizoen 2017/2018 
Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om de contributie voor het seizoen 2017/2018 met 

€ 2,50 te verhogen, dit is het bedrag dat SVB aan de gemeente Helmond moet afdragen voor de aan te 

stellen voetbal coördinator. 

 

Dit voorstel wordt door de vergadering unaniem aanvaard. 

 

4. Accommodatie/Visie Amateurvoetbal Helmond 
- Binnen de gemeenteraad was geen meerderheid te vinden voor steun voor de realisatie van een 4e 

veld en biedt derhalve geen oplossing voor het capaciteitsprobleem t.a.v. beschikbare velden bij 

SVB. Het 4e veld zou gezien de beperkte mogelijkheden voor uitbreiding gedeeltelijk onder de 

hoogspanningsmasten komen te liggen, dit was een onoverkomelijk bezwaar voor zowel de 

wethouder als het grootste deel van de raad. 

- Wel is toegezegd dat het huidige B-veld wordt omgezet in een kunstgrasveld, dit biedt de 

mogelijkheid om bij slechte weersomstandigheden met meer teams te spelen en te trainen. 

- In de begroting van de gemeente Helmond is een PM post opgenomen voor de aanleg van extra 

voorzieningen zoals het uitbreiden van het aantal kleedkamers, materiaalopslag, aanpassing kleine 

kunstgrasvelden. 

- Door de amateurverenigingen binnen Helmond nauwer te laten samenwerken, moet het niveau van 

het Helmonds amateurvoetbal een flinke impuls krijgen. 

- Om op de langere termijn aan het capaciteitsprobleem van SVB tegemoet te komen, zou in de nog te 

bouwen “Slimme WIJK” gebruik van extra velden kunnen worden gemaakt. 

- Verder overleg met de wethouder over aanpassingen aan het sportpark vinden in de tweede helft 

van 2017 plaats. 

5. Reglement Vrijwilligerszaken en Verenigingsdiensten 
SVB is een groeiende en bloeiende vereniging met steeds meer leden en activiteiten, mede door de 

sterke groei is een onbalans tussen het aantal voetballende leden en het aanbod van vrijwilligers 

ontstaan. 

Om hier verbetering in te krijgen hebben Bart van Lieshout en Michiel Mutsaers namens het bestuur van 

SVB een reglement Vrijwilligerszaken en Verenigingszaken opgesteld met als leidraad:  

Vrijwilligerswerk als integraal onderdeel van het lidmaatschap 

Dit probleem speelt in bijna alle verenigingen en is ook regelmatig in het nieuws. SVB is niet de 

eerste met nieuwe aanpak en beide heren hebben zich laten inspireren door circa 30 verenigingen 

en interne gesprekken. 

Het reglement omvat 4 organisatorische pijlers voor SVB in seizoen 2017-2018: 

1. Vaste vrijwilligersfuncties:    continuering van beleid 

2. Tijdelijke en deelfuncties, inclusief stages: meer mogelijkheden, ook bij minder tijd 

3. Verenigingsdiensten:    NIEUW: centrale thema 

4. Teamafspraken :    aanscherpen van taakverdeling 

Kernwoorden:  ‘voldoende capaciteit’ en ‘betrokkenheid’ 

Zie voor de uitwerking van bovengenoemde 4 pijlers de bijlage 2. 
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Ten aanzien van sancties of het afkopen van verplichtingen is vooralsnog het volgende 

vastgelegd: 

- Geen vooraf vastgestelde sancties, verenigingsdiensten horen bij het lidmaatschap (“Voor de 

leden, door de leden”); iedereen doet mee en ongewenst gedrag wordt binnen het team 

geadresseerd 

- bij excessen (dus ook tijdens vrijwilligerswerk en verenigingsdiensten) kan Tuchtcommissie 

worden geïnformeerd 

- Geen afkoop komt verenigingsgevoel niet ten goede; zou alleen een oplossing zijn voor meer 

capaciteit; werkt eerder averechts 

 

Tijdschema invoeren ‘Tijdelijke en deelfuncties (stages)’ & Verenigingsdiensten’: 

mei/juni: inventarisatie van behoefte bij Bestuur en Commissies 

juni:  publiceren gevraagde ‘Tijdelijke en deelfuncties (stages)’ 

juni/juli: aanmelden voor ‘Tijdelijke en deelfuncties (stages)’ 

juli:  toewijzen van ‘Tijdelijke en deelfuncties (stages)’ 

juli/aug.: inventarisatie en verdeling overgebleven behoefte aan functies = 

‘Verenigingsdiensten’ 

augustus: opstellen en publiceren Verenigingsdienstenrooster 

Vragen: 

Wilco van Bommel vraagt zich af hoe het bestuur denkt dat de invulling van de taken wordt 

nagekomen. 

Jan Verwey is van mening dat er middels een enquête moet worden onderzocht waarom er weinig 

animo is voor vrijwilligerswerk. Alle leden zouden over dit onderwerp hun mening moeten kunnen 

geven. 

Gevraagd wordt of het een optie is om het tekort aan vrijwilligers te verlagen door over te gaan tot 

betaling van bepaalde taken of door een korting van bijv. 50% op de contributie te geven. Hierop 

wordt geantwoord dat het uitgangspunt is met elkaar voor elkaar en de binding met de club als zeer 

belangrijk wordt gezien. 

Henk Hoeben is van mening, dat door het ontbreken van sancties e.e.a. te vrijblijvend is. 

Communicatie naar de ouders om deze te prikkelen om ook iets te doen wordt als zeer belangrijk 

gezien. 

Roel Saris vindt het positief dat je als team activiteiten kan oppakken. 

Reglement Vrijwilligerszaken en Verenigingsdiensten 

Het bestuur van SV Brandevoort brengt aan de bijzondere ledenvergadering ter stemming om 

akkoord te gaan met invoering van het Reglement “Vrijwilligerszaken en Verenigingsdiensten” per 1 

juni 2017. Dit nieuwe Reglement is ter inzage gesteld aan de leden als bijlage van de uitnodiging voor 

de BLV en is ook beschikbaar op de website. 
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De aanwezige leden stemmen met 36 stemmen voor invoering van het reglement, 11 stemmen 

tegen en 1 onthouding. Hierbij is de invoering van kracht en wordt het Huishoudelijk Reglement van 

SVB als volgt aangepast: 

Huishoudelijk Reglement: toevoegen van lid 7.12 

7.12 Leden worden geacht bij te dragen aan het functioneren van de vereniging door middel van het 

vervullen van vrijwillige functies of Verenigingsdiensten zoals beschreven in het Reglement 

“Vrijwilligerszaken en Verenigingsdiensten”.  

6. Benoeming nieuwe bestuursleden 
Jack le Doux is afgetreden als voorzitter Technische Commissie en als bestuurslid voetbaltechnische 

zaken, Jack geeft de voorkeur aan zijn activiteiten op het veld bij de seniorenselectie. Jack wordt bedankt 

voor zijn inzet als bestuurslid en voorzitter Technische Commissie. 

 

Mark Kieft wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie voorzitter Technisch Commissie en 

bestuurslid voetbaltechnische zaken en het bestuur verzoekt de aanwezige leden dit voorstel te 

ondersteunen. 

 

Na stemming wordt dit voorstel door de aanwezige leden unaniem aanvaard en is Mark Kieft officieel de 

nieuwe voorzitter Technische Commissie en bestuurder Voetbaltechnische zaken. 

 

7. Rondvraag 
Marcel de Jong heeft het bestuur laten weten terug te treden als voorzitter van de toernooicommissie. 

Marcel wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet gedurende een aantal jaren.  

8. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. 
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Bijlage 2 blz. 1 Continuering van beleid: 150+ functies en groeiende 
 

 

 

Tijdelijke en deelfuncties 
 

• ‘Tijd’ is een issue: seizoen lang 2 avonden + 1 halve 

weekenddag beschikbaar 

• optie: tijdelijk invullen / opdelen van functies  

samen doen 

• aanmelden voor korte periodes + afzonderlijke 

projecten 

 

 
  

VRIJWILLIGERS FUNCTIES

2017-02-08

Tijdsbesteding 

per week*

VRIJWILLIGERS FUNCTIES

2017-02-08

Tijdsbesteding 

per week*

HB/DB Voorzitter 8 Toernooi Commissie Voorzitter 4

HB/DB Secretaris 8 Toernooi Commissie lid 1-2

HB/DB Penningmeester 1 8 Sponsor Commissie Voorzitter 4

HB Penningmeester 2 5 Sponsor Commissie lid 1-2

HB Communicatie 5 Vertrouwens Persoon 1

HB Vrijwilligers Zaken 5 Hoofdleiders (6) 2-4

HB Technische Zaken 5 Trainer Hoofdselectie 10

HB Wedstrijdzaken/Wedstrijdcommissaris 5 Trainer/leider (100+) 3-6

Wedstrijd Coordinator (4) za/zo 4 Trainer jeugd selectie 6

Ledenadministratie 4-8 Assistent trainer selecties 6

Communicatie Commissie Voorzitter 4 Hoofd Keeperstraining 10

Communicatie Commissie lid 1-2 Hoofd Scheidsrechtersteam 2

Evenementen Commissie Voorzitter 4 Scheidsrechter (KNVB) 2

Evenementen Commissie lid 1-2 Scheidsrechter (jeugd en in opleiding) 2

Vrijwilligerszaken/N&W Commissie Voorzitter 4 Vlagger Selectie 2

Vrijwilligerszaken/N&W Commissie lid 1-2 Verzorger selectie 2

Tucht Commissie Voorzitter 1 Consul 1

Tucht Commissie lid 1 Materiaal en faciliteiten 4

Technische Commissie Voorzitter 4

Technische Commissie lid 1

Interne Scout 2

TIJDELIJK VRIJWILLIGERSFUNCTIES Duur Tijdsbesteding per

week in uren

Communicatie Commissie assisterend lid half of vol seizoen 1 - 2

Evenementen Commissie assisterend lid half of vol seizoen 1 - 2

Vrijwilligerszaken Commissie assisterend lid half of vol seizoen 1 - 2

Toernooi Commissie assisterend lid half of vol seizoen 1 - 2

Assistent keepers trainer vol seizoen 1 - 2

Assistent trainer vol seizoen 2 - 4

Assistent leider vol seizoen 2 - 4
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Bijlage 2 blz. 2 Verenigingsdiensten 
 

Uitgangspunt:  

Je hebt als lid van SVB recht om te voetballen én 

tegelijkertijd de plicht om dit zelf mede mogelijk te maken.  
 

• SVB: “Voor de leden, door de leden” 

  750 leden x 4 á 6 uur p/jr = voor iedereen een stuk 

aangenamer 
 

• Wie? Ieder lid van SVB vanaf JO14 of ouder.  

  jongere jeugd: zelf of eventueel hun 

        ouders/verzorgers 

• Hoe? inventarisatie van benodigde diensten  

  toewijzing per team, de teamleiders delen de spelers          

in; ruilen kan binnen het team 

 

Voorbeelden van diensten 

 

 
 

Benodigde # Benodigde # Wie komt in Begeleiding

dagdelen/jaar leden/dagdeel aanmerking? door:

Toernooidienst Activiteiten 10 5 JO14-JO15-JO16 Commissie

Evenementendienst Activiteiten 10 5 JO14-JO15-JO16 Commissie

Voetbaldienst Zaterdag Ochtend 08.30-12.30 26 2 JO17-JO18-JO19 Coordinator

Wedstrijden jongere jeugd leiden

Wedstrijden jongere jeugd vlaggen

Ondersteuning veld/vlaggen/materiaal

Ondersteuining Wedstrijd Coordinator

# Jeugdvoetbal 

wedstrijddagen 

jongere jeugd

2 leden aanwezig, 

inzet afhankelijk van 

programma en situatie

Spelen zelf in de 

middag

Begeleiding en 

instructie door 

wedstrijdcordinator 

en materiaalman

Voetbaldienst Zaterdag Middag 12.30-16.30 26 2 Senioren, Veteranen Coordinator

Wedstrijden oudere jeugd leiden

Wedstrijden oudere jeugd vlaggen

Ondersteuning veld/vlaggen/materiaal

Ondersteuining Wedstrijd Coordinator

# Jeugdvoetbal 

wedstrijddagen 

oudere jeugd

2 leden aanwezig, 

inzet afhankelijk van 

programma en situatie

Spelen zelf op zondag Begeleiding en 

instructie door 

wedstrijdcordinator 

en materiaalman

Thuiswedstrijd 1e Team Zondag 14.00-16.30 15 3 Ouders JO13 en jonger Kidsclub

Kidsclub line-up opstellen/begeleiden

Kidsclub penalties nemen in de rust

Entreekaartjes/Loten verkopen

Thuiswedstrijden 

senioren 1 team in 

competitie en beker

toewijzing per team of 

per opgave?

Ouders van 

jeugdteams JO13 en 

jonger

Begeleiding en 

instructie door 

Kidsclub leiding

Toernooi commissie 

geeft per jaar aan 

voor hoeveel 

dagdelen benodigd 

zijn

Evenementen 

commissie geeft 

per jaar aan voor 

hoeveel dagdelen 

benodigd zijn

Opmerking: half team

Opmerking: half team

Spelers van team 

zonder toernooi op 

betreffende dag

Spelers van team 

zonder programma 

op de betreffende dag

Teams ontvangen

Wedstrijden leiden/vlaggen

Uitslagbriefjes/Standen bijhouden

Velden/Materiaal klaar leggen

Onderteuning Toernooi commissie

Ondersteunen bij evenementen

Voorkomende activiteiten

Bemannen posten/stands

Verstrekken informatie/materialen

Klaarzetten materialen

Begeleiding en 

instructie door 

commissieleden

Begeleiding en 

instructie door 

commissieleden


