Bijlage I: Voorstel commissies, extra vrijwilligers gezocht!
KVVA is een kleine sportvereniging – voetbalclub, die net als andere kleine(re) sportverenigingen
afhankelijk is van de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Met elkaar maken we de club en de club
zijn wij zelf met elkaar. Er zijn nu al een flink aantal leden actief voor de club; als teamleider,
trainer, coach, klusser, barman, wedstrijdsecretaris, schoonmaker, webmaster etc, maar om de
club echt naar een hoger plan te tillen is nog veel meer vrijwillige inzet van leden nodig. Eigenlijk
hebben we de hulp van alle leden nodig. Er zijn ontzettend veel activiteiten te verrichten en met
inzet van allen maken vele handen licht werk. Daarom gaat het kandidaat / nieuwe bestuur ideeën
uitwerken voor invulling van al het benodigde vrijwilligerswerk en onze plannen
(vrijwilligersbeleidsplan) aan alle leden van de vereniging voorleggen op de eerstvolgende ALV.
Maar we willen nu al meteen een vliegende start maken, nieuwe vrijwilligers voor de club werven,
nieuwe commissies en werkgroepen instellen en een vrijwilligerscoördinator werven. Het instellen
van commissies en werkgroepen; die zich met een specifiek onderwerp of werkveld bezighouden, is
de gebruikelijke wijze van organiseren binnen sportverenigingen, om alle benodigde taken,
werkzaamheden en activiteiten uit te voeren.
Op dit moment zijn binnen KVVA enkel een Jeugdcommissie en Sponsorcommissie actief. Volgens
de statuten zouden er nog verschillende andere commissies moeten zijn.
Statutair geldt dat individuele commissieleden op de ALV voor een jaar benoemd worden. Vandaar
dat dit expliciet op de agenda van de ALV staat. Overigens kun je binnen dat jaar altijd terugtreden
als lid van een commissie.
Het kandidaat / nieuwe bestuur wil vanaf deze ALV met volgende (nieuwe) commissies en
werkgroepen werken:
Commissies:
-

Kascommissie

-

Jeugdcommissie

-

Activiteitencommissie - Jeugd

-

Senioren / Damescommissie

-

Kantinecommissie

-

Sponsorcommissie

-

Onderhoudscommissie – gebouw

Werkgroepen:
-

Werkgroep Subsidies en extra inkomstenbronnen

-

Werkgroep Strategie

-

Werkgroep Communicatie

Vrijwilligerscoördinator
We willen met een vrijwilligerscoördinator gaan werken die samen met het bestuur het
vrijwilligersbeleid gaat vormgeven en het vrijwilligersbeleid gaat coördineren.
Als je geïnteresseerd bent om je via een commissie of werkgroep voor KVVA in te zetten,
of vrijwilligerscoördinator te worden, geef dit dan voor aankomende ALV aan ons door via
secretaris@kvva.nl. We kunnen alle hulp gebruiken! Zie hieronder voor alle kandidaat
commissieleden en vacatures.
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Kascommissie
De Kascommissie controleert jaarlijks (na einde boekjaar) het financiële beheer, de financiële
huishouding en boekhouding van KVVA en de werkzaamheden van de penningmeester.
Op dit moment zijn volgende KVVA-leden lid van de Kascommissie:
-

Ronald Van Westerlaak

-

Jacco Huurdeman

-

Vacature

Ronald Van Westerlaak heeft aangegeven door te willen gaan als Kascommissie lid. Jacco
Huurdeman zal uit de Kascommissie treden om (interim) penningmeester van KVVA te worden.
Hierdoor ontstaat naast de huidige vacature voor de Kascommissie nog een nieuwe vacature. Er
worden dus twee nieuwe Kascommissie leden gezocht.
Jeugdcommissie (Jeugdbestuur)
De Jeugdcommissie houdt zich bezig met organisatie van het jeugdvoetbal en alle jeugdactiviteiten
binnen de club, zowel pupillen als junioren (kinderen van 4 t/m 18 jaar).
Op dit moment zijn volgende KVVA-leden lid van de Jeugdcommissie:
-

Ed Wieggers (voorzitter - wedstrijdsecretariaat)

-

Jeroen van Voorst (technische zaken)

-

André van Oostendorp (coördinator junioren)

-

Nico Janssen (coördinator pupillen)

-

Hessel van Wieren (informeel lid, veldzaken - wedstrijdsecretariaat)

Alle huidige Jeugdcommissie leden, behalve Jeroen van Voorst stellen zich op de ALV beschikbaar
om opnieuw voor een jaar lid van de Jeugdcommissie te worden. Leroy Thijssen stelt zich kandidaat
als vervanger voor Jeroen van Voorst.
Activiteitencommissie - Jeugd
De Activiteitencommissie – Jeugd is een nieuw in te stellen KVVA-commissie die zich bezighoudt
met het organiseren van speciale activiteiten en evenementen voor de jeugd. Denk aan
pupillentoernooien, kaboutervoetbal, voetbalkampen, speurtochten, Sinterklaas, Clinics e.d.. De
Activiteitencommissie – jeugd valt onder de Jeugdcommissie.
De Activiteitencommissie – Jeugd is een formalisering van de activiteiten van de twee KVVA leden
Leroy Thijssen en Patrick Gerth. Beide leden zijn al heel actief met organisatie van allerlei
activiteiten voor de jeugd. Wel is er ruimte voor nog iemand, met name ook om activiteiten voor
junioren te organiseren.
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de Activiteitencommissie:
-

Patrick Gerth

-

Leroy Thijssen

-

Vacature

Senioren - Damescommissie
De Senioren / Damescommissie is een nieuw in te stellen KVVA-commissie die zich gaat
bezighouden met organisatie van het seniorenvoetbal (vanaf 19 jaar) en activiteiten voor seniorenleden. Het betreft zowel de zaterdag- als zondagcompetitie. Ook het eerste elftal en de damesteams
vallen onder de Senioren – Damescommissie. Binnen de Senioren – Damescommissie wordt een
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onderverdeling gemaakt naar zondagcompetitie, zaterdagcompetitie, damesteam(s) en eerste
elftal.
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de Senioren – Damescommissie:
-

Jacco Huurdeman (voorzitter)

-

Patrick Brouwer (eerste elftal – technische zaken)

-

Vacature (spelersraad)

-

Vacature (zaterdagcompetitie)

-

Vacature (zondagcompetitie)

-

Vacature (damesteams)

Kantinecommissie
De Kantinecommissie is een nieuw in te stellen KVVA-commissie die zich gaat zich bezighouden met
organisatie, beheer en de exploitatie van de KVVA-kantine. Ook het organiseren van een door
vrijwilligers bemande bar en organisatie van vrijwillige bardiensten valt onder de Kantinecommissie,
net als organisatie van leuke events in de kantine, aankleding en inkoop van artikelen.
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de Kantinecommissie:
-

Martin Beauveser

-

Frans Nichting

-

Vacature

-

Vacature

Sponsorcommissie
De Sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van nieuwe sponsors, uitvoering geven aan
sponsorcontracten en onderhouden van relaties met sponsors. Het betreft zowel bord-sponsoring
als kledingsponsoring, shirtsponsoring en overige sponsoruitingen.
Volgende KVVA-leden maken momenteel deel uit van de Sponsorcommissie:
-

Patrick Brouwer

-

Bas van Nieuwenhuijzen

-

Vacature

Beide leden hebben aangeven ook in het nieuwe jaar door te willen in de Sponsorcommissie.
Daarnaast is er nog een vacature.
Onderhoudscommissie – gebouw
De Onderhoudscommissie – gebouw is een nieuw in te stellen KVVA-commissie die zich gaat zich
bezighouden met beheer, onderhoud en verbetering van de KVVA-kantine, materiaalhok,
opslagruimte(s) en kleedkamers. Ook een eventuele klussenploeg valt onder de
Onderhoudscommissie, net als verduurzaming van het gebouw (energieverbruik), installaties en
inrichting (in samenwerking met de Kantinecommissie).
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de Onderhoudscommissie – gebouw:
-

Jacco Huurdeman (voorzitter)

-

Vacature (er is een kandidaat)

-

Vacature
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Werkgroep Subsidies en extra inkomstenbronnen
De werkgroep Subsidies en extra inkomstenbronnen valt direct onder het bestuur en gaat zich
bezighouden met het inventariseren van subsidiemogelijkheden voor KVVA, aanvragen van
subsidies en nadenken over extra inkomstenbronnen voor KVVA en deze ook daadwerkelijk
proberen te realiseren. Denk aan fondsenwerving, sponsorlopen, organiseren van braderieën,
genereren van inkomsten uit merchandising, meedoen aan de Grote Club en Jantje Beton actie, et
cetera. Ervaring met en kennis van dit soort inkomstenbronnen, met het opzetten van acties of
doen van (subsidie / fondsen) aanvragen is gewenst om in deze werkgroep zitting te kunnen
nemen!
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de werkgroep Subsidies en extra geldstromen:
-

Nico Janssen

-

Vacature

-

Vacature

-

Vacature

Werkgroep Communicatie
De werkgroep communicatie gaat zich bezighouden met alle communicatie-uitingen van KVVA;
zowel intern naar de leden, via bijvoorbeeld een Nieuwsbrief of de KVVA-website, maar ook extern,
ter promotie en PR van KVVA in de wijk en werving van nieuwe leden. Bij interne communicatie
moet je ook denken aan het KVVA-inschrijvingsformulier, een spelregelformulier, instructieformulier
voor spelbegeleiding, aankondigingen van events, het ‘de sportieve regels op de club’
informatieblad, etc. Nu al houden Ed Wieggers en zijn zoon (webmaster) de recent
gemoderniseerde KVVA website bij, maar er is nog veel meer hulp nodig. Specifiek zoeken we naar
leden die kunnen vormgeven of een mooie nieuwsbrief kunnen maken, maar ook stukjesschrijvers
voor de eigen KVVA website of de lokale Soesterkwartier website.
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de werkgroep Communicatie:
-

Ed Wieggers (website)

-

Rik Oosterhuis (audio, video)

-

Vacature

-

Vacature

Werkgroep Strategie
De werkgroep Strategie wordt ingesteld om na te denken over de rol van KVVA in de wijk, in de
Groenstrook en mogelijke vormen van samenwerking met andere voetbal- en sportverenigingen in
de buurt. Centrale vraag is hoe KVVA als relatief kleine vereniging substantieel kan groeien en een
toekomstbestendige vorm kan aannemen, waarmee zwaar weer situaties (waarin KVVA nu
verkeert) voorkomen kan worden. Een ander belangrijk thema is hoe we de belangrijke
maatschappelijke rol van KVVA verder kunnen invullen en beter voor het voetlicht kunnen brengen,
richting bijvoorbeeld de gemeente.
Volgende KVVA-leden stellen zich kandidaat voor de werkgroep Strategie:
-

Marc den Elzen

-

Nico Janssen

-

Vacature

-

Vacature

-

Vacature
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