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Inleiding 

Bij het besturen van een vereniging denkt het bestuur aan de volgende hoofdlijnen: 

- de vereniging is bedoeld voor het beoefenen van een hobby, ook het besturen ervan moet 

een hobby zijn en blijven; 

- vele handen maken licht werk, dus een goede verdeling van taken is essentieel; 

- ieder draagt naar zijn of haar vermogen (kennis en kunde); 

- met een duidelijke taakverdeling weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan daarbij 

eventuele moeilijkheden tijdig signaleren. 

 

Het is moeilijk om mensen te vinden die alles kunnen. Met alles wordt bedoelt: een heleboel 

onderdelen van de vereniging kunnen uitvoeren, qua tijd en qua kennis en kunde. Dat betekent dat 

je daarom meer mensen moét hebben om de taken te kunnen verdelen.  

Zo blijft de tijd die besteed moet worden redelijk.  

 

Het bestuur van ACO Van Elderen bestaat sinds 15 mei 2007 uit 9 personen.  

Het volgende model werkt goed binnen een vereniging als ACO Van Elderen.  

Hieronder een korte uitleg over het model. 

 

Hoe kan met zoveel personen het overzicht behouden blijven? Dit wordt gedaan door het bestuur als 

het ware op te splitsen in een dagelijks bestuur (DB) en in portefeuillehouders (PH). Het dagelijks 

bestuur houdt de algemene, organisatorische zaken in de gaten. Tevens bewaken zij het hele 

overzicht binnen de vereniging.  

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 4 personen met de volgende functies: 

- voorzitter;  

- vice-voorzitter;  

- secretaris en;  

- penningmeester. 

 

De portefeuillehouders krijgen de taak om zaken van technische aard te bewaken en daar leiding en 

structuur aan te geven. In principe zijn zij voorzitter van de commissie, de commissie waarin de 

portefeuille zit. Zij kunnen het voorzitterschap delegeren. 

 

De volgende portefeuilles behoren bij ACO Van Elderen en zijn verdeeld onder de 9 bestuursleden: 

- portefeuille Accommodatie en Technische zaken; 

- portefeuille Wedstrijdorganisatie (baan- en weg/cross); 

- portefeuille PR en Redactie Clubblad/website; 

- portefeuille Sponsoring; 

- portefeuille Gebouw- en Kantinebeheer; 

- portefeuille Ledenadministratie; 

- portefeuille Vrijwilligerscoördinatie; 

- portefeuille Jeugdactiviteiten; 

- portefeuille Jurycoördinatie. 

 

De functies van het dagelijks bestuur en de portefeuilles bevatten een aantal taken.  

Per functie en portefeuille worden hieronder de taken beschreven. 
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Dagelijks bestuur 

Voorzitter: 

- het in samenwerking met de overige bestuursleden besturen van de vereniging op met name 

tactisch en strategisch niveau; 

- het in samenwerking met de vice-voorzitter, secretaris en penningmeester leiden van de 

dagelijkse gang van zaken; 

- het representeren van de vereniging naar derden, op bepaalde gelegenheden, bij evenemen-

ten, op regiovergaderingen; 

- het leiden van de bestuursvergaderingen; 

- het bewaken van de optimale bezetting van het bestuur. 

Vice-voorzitter: 

- het in voorkomende gevallen vervangen van de voorzitter; 

- het beheren van een van de overige bestuursportefeuilles. 

Secretaris: 

- eerste aanspreekpunt voor leden en externen; 

- het ontvangen van de verenigingspost (Atletiekunie-verenigingszending) en deze zo nodig 

kopiëren en distribueren naar alle betrokkenen; 

- voorbereiden van de bestuursvergaderingen; 

- notuleren van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen; 

- het communiceren van genomen besluiten naar belanghebbenden. 

Penningmeester: 

- het budgetteren en registreren van uitgaven en inkomsten, van zowel de vereniging als 

geheel als voor commissies en evenementen; 

- contacten onderhouden met gemeente en provinciale overheden inzake mogelijke subsidies  

- het bewaken van de budgetten; 

- het ontvangen/verzenden en betalen/innen van facturen; 

- het bewaken met de voorzitter van de sponsorcommissie van sponsorbijdragen; 

- het aanvragen van overheidssubsidies en overige bijdragen niet zijnde sponsorbijdrage. 
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Portefeuillehouders 

Portefeuille Accommodatie en Technische zaken 

Voorzitter commissie accommodatie en technische zaken: 

- vertegenwoordiging van de commissie in het bestuur; 

- het coördineren en delegeren van de werkzaamheden van de commissie; 

- het leiden van vergaderingen; 

- het bewaken van de optimale bezetting van de commissie; 

- voorafgaand van het verenigingsjaar indienen van een begroting en na afloop de vastlegging 

en verantwoording van het financiële gedeelte. 

 

Trainingscoördinator, tevens voorzitter van het trainerscorps: 

- werving, selectie en beheer van het trainerscorps: peilen van opleidingsbehoefte, aanbod 

aan bijscholingen in de gaten houden, deskundigheidsbevordering door middel van 

literatuur, onderling overleg enz. Met andere woorden: het bewaken van de optimale 

bezetting (kwalitatief en kwantitatief) van het trainerscorps. 

- contacten onderhouden met de sector sportontwikkeling van de Atletiekunie inzake 

opleidingen en bijscholingen, idem met de algemene looptrainers vereniging; 

- leiden van het werkoverleg met trainers; 

- indelen van trainingsgroepen met trainers en assistent-trainers; 

- inventariseren van materiaalbehoeften en overleg met materialencoördinator daarover; 

- toezien op uitbetaling van vergoedingen van trainers door penningmeester; 

 

Afgevaardigde van atleten: 

- het behartigen van de belangen van die groep atleten; 

- het communiceren van informatie, beslissingen, veranderingen naar en van atleten. 

 

Takenpakket ten aanzien van accommodatiezaken en materialen: 

- het opstellen en uitvoeren van een accommodatiebeleidsplan, waarin aandacht wordt 

besteed aan het beheer (ook financieel), het onderhoud en de mogelijke verbeteringen en 

aanpassingen van de totale accommodatie (inclusief toegangswegen, bosschages, 

hekwerken, enz.); 

- het onderhouden van contacten met de gemeente indien de baan wordt gehuurd van de 

gemeente; 

- het zorgdragen voor kind- en vrouwvriendelijke kleedkamers, goed verlichte toegangswegen 

zonder hoge struiken (sociale veiligheid); 

- het zorgdragen voor een goede toegankelijkheid voor rolstoelen; 

- het in overleg met de trainingscoördinator zorgdragen voor voldoende materialen ten 

behoeve van trainingen en wedstrijden, alsmede voor materialen in het krachthonk 

(materialenman). 

 

Taken van de commissie accommodatie- en technische zaken: 

- opzetten en uitvoeren van het technisch beleid; 

- vaststellen van trainingsdoelen per doelgroep; 

- indelen van groepen naar leeftijd; 

- stimuleren en organiseren van wedstrijddeelname; 

- samenstellen van competitieploegen; 

- regelen van de opvang en inpassing van nieuwe leden; 
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Baanwedstrijden secretariaat (uit-wedstrijden): 

- het doorgeven van atleten aan de betreffende vereniging; 

- het incasseren van het inschrijfgeld. 

 

Portefeuille Wedstrijdorganisatie (baan- en weg/cross) 

Voorzitter commissie wedstrijdorganisatie: 

- het vertegenwoordigen van de wedstrijdorganisatiecommissie in het bestuur; 

- het communiceren van relevante bestuurszaken binnen de commissie; 

- het zorgdragen voor een passende taakverdeling binnen de commissie; 

- het bewaken van de optimale bezetting van de commissie; 

- het bewaken dat onderstaande taken van de commissie goed worden uitgevoerd; 

- voorafgaand van het verenigingsjaar indienen van een begroting en na afloop de vastlegging 

en verantwoording van het financiële gedeelte. 

 

Taken van de commissie: 

Zorgen dat voor de diverse wedstrijden een actueel draaiboek wordt opgesteld en wordt uitgevoerd. 

Belangrijkste zaken die in het draaiboek geregeld dienen te zijn: 

- maken van een wedstrijdplanning in overleg met omliggende verenigingen en in aansluiting 

op de landelijke wedstrijden; 

- aanmelden van wedstrijden bij de Atletiekunie; 

- benaderen van vrijwilligers (intern en extern) i.o.m. de vrijwilligerscoördinator; 

- organiseren van wedstrijden; 

- promoten van wedstrijden i.o.m. de PR-commissie; 

- bewaken van de budgetten in samenspraak met de penningmeester; 

- het aanstellen van wedstrijdleider voor tijdens de wedstrijd. 

 

Portefeuille PR en Redactie Clubblad/website 

Voorzitter PR en clubblad/website: 

- vertegenwoordiging van de PR-commissie in het bestuur; 

- het coördineren en delegeren van de werkzaamheden van de commissie; 

- het leiden van vergaderingen; 

- het bewaken van de optimale bezetting van de commissie; 

- voorafgaand van het verenigingsjaar indienen van een begroting en na afloop de vastlegging 

en verantwoording van het financiële gedeelte. 

 

Taken van de commissie inzake PR: 

- het onderhouden van contacten met de lokale/regionale pers, radio en kabelkranten; 

- het schrijven of laten schrijven van een bijdrage inzake wedstrijden (voorbeschouwing, 

wedstrijdverslag en uitslagen) en verenigingsactiviteiten; 

- uitnodigen van de pers voor een plaatselijke wedstrijd; 

- het ontvangen en tijdens de wedstrijd 'begeleiden' van de pers (informatievoorziening, 

uitslagen). 
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Taken van de commissie inzake het clubblad: 

- het maken van een planning voor de uitgave van het clubblad voor het komende jaar; 

- het initiëren van andere geledingen uit de vereniging tot het aanleveren van copy (info 

evenementen, info voor trainers, info voor jeugd, senioren en veteranen, enz.); 

- onderhouden van de contacten met de drukker; 

- onderhouden van de contacten met adverteerders en met de penningmeester over de te 

versturen facturen; 

- het voeren van de redactie over de uit te geven edities van het clubblad; 

- het verzorgen van de verzending van het clubblad (adressenbestand in overleg met de 

ledenadministratie) (verspreiding wellicht in overleg jeugdcommissie); 

- het verzorgen van de verzending naar derden (sponsors, afdeling sportzaken van de 

gemeente, adverteerders, Atletiekunie-regiocoördinator). 

 

Taken van de commissie inzake de website: 

- het maken van een planning voor inhoud en onderhoud van de website voor het komende 

jaar; 

- het initiëren van andere geledingen uit de vereniging tot het aanleveren van copy (info 

evenementen, info voor trainers, info voor jeugd, senioren en veteranen, enz.); 

- onderhouden van de contacten met adverteerders en met de penningmeester over de te 

versturen facturen; 

- het voeren van de redactie over de uit te geven edities van de website. 

 

Portefeuille Sponsoring 

Voorzitter commissie Sponsoring: 

- het vertegenwoordigen van de sponsorcommissie in het bestuur; 

- communiceren van relevante bestuurszaken binnen de commissie; 

- zorgdragen voor een passende taakverdeling binnen de commissie; 

- het bewaken van de optimale bezetting; 

- zorgen dat de taken van de commissie goed worden uitgevoerd; 

- voorafgaand van het verenigingsjaar indienen van een begroting en na afloop de vastlegging en 

verantwoording van het financiële gedeelte. 

 

Taken van de commissie: 

- opzetten en uitvoeren van een sponsorbeleid (welke zaken, welke atleten of atletenselecties 

en welke activiteiten zijn te sponsoren, wat heeft de vereniging te bieden in ruil voor 

sponsoring, welke bedrijven zijn potentiële kandidaten, benadrukken positieve uitstraling 

atletiek, hoe koppelen we het rendement van de sponsoring voor de sponsor terug naar die 

sponsor) ; 

- werven en behouden van sponsors ten behoeve van de vereniging en evenementen; 

- informeren van sponsors inzake de verkregen publiciteit (foto's, artikelen in regionale of 

landelijke pers, enz); 

- bepalen van de behoeften bij sponsors inzake nog te sponsoren activiteiten en daarop 

inspelen; 

- het uitnodigen van sponsors op plaatselijke wedstrijden; 

- het ontvangen en tijdens de wedstrijd 'begeleiden' van sponsors (koffie/thee, toelichting, 

wegwijs maken, attenderen op goede resultaten, enz). 
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Portefeuille Gebouw- en Kantinebeheer 

Voorzitter commissie gebouw- en kantinebeheer: 

- het coördineren en delegeren van werkzaamheden van de commissie; 

- het leiden van de vergaderingen; 

- het bewaken van de optimale bezetting van de commissie; 

- voorafgaand van het verenigingsjaar indienen van een begroting en na afloop de vastlegging 

en verantwoording van het financiële gedeelte. 

 

Taken van de commissie: 

- plannen en reserveren van de kantine voor vergaderingen, thema-avonden enz.; 

- bemensen van de kantine op trainingsavonden, wedstrijden, evenementen (met 

medewerking van een vaste bezetting, zo nodig aangevuld met 'losse' krachten;  

- bewaken van de kas (wisselgelden) en afdragen van de inkomsten aan de 

penningmeester,met een afzonderlijke boekhouding. 

- bijhouden van de voorraden; 

- onderhouden van contacten met leveranciers; 

- aftekenen en doorgeven van nota's aan de penningmeester; 

- coördineren van het schoonmaken van het gebouw; 

- coördineren van het onderhoud van het gebouw; 

- coördineren van keuringen op gebied van gezondheid- en hygiëne; 

- aangeven van noodzakelijk onderhoud en uit te voeren reparaties. 

 

Portefeuille Ledenadministratie 

- het zorgen voor een ruime verspreiding van de inschrijfformulieren; 

- het verzorgen van de officiële aanmelding van leden bij het Atletiekunie-bondsbureau; 

- het doorgeven van de adressen aan de clubbladcommissie; 

- het zorgdragen voor de maandelijkse automatische incasso  ten behoeve van de 

contributiebetaling; 

- het afvoeren van vertrokken leden en het tijdig (voor 1 december) doorgeven hiervan aan de 

afdeling ledenadministratie bij het Atletiekunie-bondsbureau; 

- het uitprinten van adresetiketten t.b.v. het clubblad.  

- het doorgeven van verjaardagen aan de commissie clubblad 

 

Portefeuille Vrijwilligerscoördinatie 

Taken van de vrijwilligerscoördinator: 

- opzetten en uitvoeren van een kaderbeleid voor de vereniging; 

- in overleg met de diverse voorzitters van de commissies in kaart brengen van het 

kaderbestand, alsmede het peilen van de tekorten aan kader, zowel in kwalitatief als in 

kwantitatief opzicht; 

- initiëren en in overleg met de commissievoorzitters samenstellen van taakomschrijvingen 

van de diverse kaderleden; 

- screenen van alle nieuwe leden op mogelijkheden om, hoe gering ook, af en toe een bijdrage 

te leveren aan het totale takenpakket dat binnen de vereniging uitgevoerd moet worden; 

- beheren van de vacaturebank en het afstemmen van de vraag op eventueel aanbod; 

- regelmatig navragen bij nieuwe kaderleden naar de voortgang, naar eventuele knelpunten in 

de uitvoering, naar onduidelijkheden met betrekking tot de functie, en in overleg met de 

betrokken commissievoorzitter zo mogelijk oplossen van die knelpunten; 
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- informeren bij kaderleden naar een eventuele opleidingsbehoefte; 

- bijhouden van het aanbod aan opleidingen en bijscholingen vanuit de Atletiekunie; 

- het zo nodig informeren bij overige opleidingsinstituten. 

 

Portefeuille Jeugdactiviteiten 

Voorzitter jeugdcommissie: 

- coördineren en delegeren van de werkzaamheden van de commissie; 

- leiden van vergaderingen; 

- bewaken van de optimale bezetting van de commissie; 

- voorafgaand van het verenigingsjaar indienen van een begroting en na afloop de vastlegging 

en verantwoording van het financiële gedeelte. 

 

Voorzitter organiseert:  

- sportdagen van de basisscholen in Ommen; 

- sportdag van de Boslustschool (speciaal onderwijs); 

- scholierenloop, voor de bovenbouw van de basisscholen. 

 

Per jaar organiseert de jeugdactiviteiten commissie een leuke activiteit, het ene jaar voor de pupillen 

en het andere jaar weer voor de junioren. 

 

Taken van de jeugdcommissie: 

- behartigen van de belangen van jeugdleden (voor zover niet trainingstechnisch);  

- het begeleiden van jeugd en jeugdgroepen naar evenementen inzake vervoer, opvang op 

vreemd wedstrijdterrein;   

- initiëren en in overleg met de evenementencommissie uitvoeren van activiteiten en 

evenementen voor de doelgroep: jeugdkampen, jeugdweekeinden, deelname aan overige 

sportactiviteiten (zwemmen, skeeleren, enz); 

- het oppakken en ondersteunen van schoolsportactiviteiten teneinde de atletiek onder de 

belangstelling van de schooljeugd te brengen; 

- wegwijs maken van nieuwe jeugdleden in de vereniging; 

- informatievoorziening naar ouders van jeugdleden; 

- het oppakken en ondersteunen van schoolsportactiviteiten teneinde de atletiek onder de 

belangstelling van de schooljeugd te brengen; 

 

Portefeuille Jurycoördinatie 

- Het in kwalitatief en kwantitatief opzicht beheren van het totale jurycorps; 

- het 'kennen' van het jurycorps (wie wil op zaterdag, wie niet op zondag, wie alleen bij 

thuiswedstrijden, wie bij voorkeur op de technische nummers, enzovoorts); 

- onderhouden van contacten met de taakcoördinator juryopleidingen omtrent te organiseren 

juryopleidingen en bijscholingen; 

- onderhouden van contacten met de taakcoördinator jurybeheer inzake het voordragen voor 

promotie van de betere en ambitieuze juryleden; 

- onderhouden van contacten met jurycontactpersonen van andere verenigingen voor het 

'inzetten' van elkaars juryleden of het gezamenlijk initiëren van een jurycursus; 

- het in overleg met de wedstrijdleider samenstellen van het jurycorps voor thuiswedstrijden. 

 


