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Voetbalvereniging Tricht is opgericht op 31 mei 1944, waarbij de grondregels van de organisatie zijn 
vastgelegd in de statuten. Hierin zijn o.a. opgenomen de naam, statutaire doelstelling en bestuur 
onderwerpen en deze zijn vrij algemeen geformuleerd. 
 
Het beleidsplan beschrijft de missie en de visie van de vereniging. Datgene waar de club voor staat, 
op welke wijze zij zich wil profileren. Per periode van 4 jaar worden doelstellingen en ambities 
geformuleerd.  
Dit beleidsplan moet een levend document zijn. Op basis van praktijkervaringen zal dit beleidsplan 
(jaarlijkse evaluatie) beoordeeld en bijgesteld moeten worden. Als de praktijk realisatie van het 
beleidsplan of delen daarvan (nog) onmogelijk maakt, zal het plan toch als streefmodel moeten 
blijven gelden en waar nodig worden bijgesteld. 
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Algemene doelstelling 
De algemene doelstelling van de vereniging: beoefenen en faciliteren van de amateurvoetbalsport  
zowel in prestatieve als recreatieve zin. Daarnaast besteedt ze aandacht aan de normatieve aspecten 
binnen de sport en draagt ze zorg voor sociale waarden binnen de vereniging. 
 
Binnen deze doelstelling kent de vereniging een aantal sub-doelstellingen; 
 

 De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan voetbalwedstrijden en 
trainingen. Ook kan er op passieve wijze genoten worden van de wedstrijden.  

 

 De vereniging draagt zorg voor een goede organisatie, voldoende kader zowel in de 
technische als de nodige medische begeleiding en zorgt voor een kwalitatief goede en veilige 
accommodatie (in overleg met gemeente als eigenaar van de accommodatie en de 
vereniging betreffende de opstallen).  

 

 De vereniging streeft naar een gezonde financiële basis (“huishouden op orde”) waarbij er 
een balans is tussen de inkomsten en de uitgaven.  

 

 Vereniging waarborgt de veiligheid van leden en gasten. 
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Toekomst VV Tricht 
Niet onbelangrijk, maar moeilijk in te schatten is hoe de ontwikkeling van de vereniging in de 

komende 10 a 20 jaar er uitgaat zien. In de dorpen Tricht en Buurmalsen wordt al jaren niet meer 

gebouwd en dat zal in “massale vorm” van 20 of 50 huizen ook niet meer gebeuren. Alle nieuwbouw 

komt voorlopig aan de andere kant van Geldermalsen tegen of in Meteren, met momenteel de wijk 

De Plantage. De meeste aanwas uit die wijk (evenals nu al is gebeurd met Kalenberg) zal op Meteren 

gericht zijn. In de praktijk blijkt toch nog een deel van de nieuwe aanwas te kiezen voor de VV Tricht. 

Dit wordt veelal bepaald door de herkomst van één van de ouders. 

De verwachting is dat in ieder geval het meisjes voetbal de komende jaren een stijgende lijn, die 

inmiddels al is ingezet, door zal gaan. Dit maakt de noodzaak voor extra kleedlokalen wellicht groter. 

Of de aanwas van jongens de komende jaren terug zal lopen is moeilijk in te schatten. De 

verwachting is dat dit de eerste jaren gelijk zal blijven. Het feit dat de lagere school in Tricht in de 

afgelopen 10 jaar van 190 naar 130 leerlingen is gedaald is een trend waar we als vereniging toch 

rekening mee moeten houden, op enig moment krijgen we als club hier iets van mee. 

Een ander niet onbelangrijk aspect is of MVV’58 de groei gestructureerd krijgt en of het complex aan 

de Achterweg dit aan kan. Indien dit niet het geval is, dan zal men bij MVV’58 op enig moment tot 

een ledenstop moeten overgaan en dat is dan weer in het voordeel van de VV Tricht.  

Belangrijk voordeel van de VV Tricht is momenteel de sportieve voorsprong van jeugd en senioren 

t.o.v. andere verenigingen in de regio en de complete entourage van het sportcomplex zoals het 

kunstgrasveld, het aanzien. Het is de kunst om die voorsprong te houden en daar waar het kan uit te 

bouwen. 
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Ambities 2020-2024 
 
Sportieve ambities:  

- opstellen technisch beleidsplan  
- met selectie elftallen op een zo hoog mogelijk niveau voetballen 

 
Jeugdopleiding en ontwikkeling:  

- kaboutervoetbal plan "de Kleine Kraaien" 
- aanstellen techniektrainer jeugd 7 – 9 jaar 
- oud selectie voetballers aanstellen als trainers/leiders 
- aanwas jeugd 

 
Ontwikkeling damesvoetbal 

- aanstellen professionele damestrainer 
- positieve sfeer & uitstraling 

 
Ambities “normen en waarden” 

- zero tolerance 
 
Van kantine naar supportershome: 

- upgrade kantine 
 
Diversiteit: 

- 7 x 7 voetbal (handhaven) 
- Walking Football (handhaven) 
- G-voetbal 
- E football 

 
Tribune 

- realiseren van de JvA tribune 
 
Uitstekende faciliteiten: 

- op peil brengen / houden van de kwaliteit velden (accommodatie) 
- onderhoud opstallen 

 
Duurzaamheid 

- Energiebesparende maatregelen (ook kostenreductie!) 
 
Organisatie 

- organisatiestructuur aanpassen 
 
Participatie 

- participatie laagdrempeliger maken 
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Missie 
“Wij zijn een voetbalvereniging waar ‘welkom zijn’ en ‘je thuis voelen’ de basis zijn voor het bereiken 

van sportieve prestaties.” 

Visie 
VV Tricht wil een bloeiende, laagdrempelige, familie vereniging zijn, met de gezonde ambitie om op 
echte amateurbasis met de selectieteams op hoog niveau te voetballen, met daarnaast recreatieve 
teams, waar sporters met plezier en op hun eigen niveau kunnen voetballen. Toonaangevend binnen 
de gemeente West Betuwe. 
 
Onze vereniging is een over de gehele linie goed geleide organisatie, met een positieve cultuur en 
sfeer, die professionaliteit uitstraalt, zonder het dorpse, gemoedelijke karakter uit het oog te 
verliezen. 
De vereniging ziet de jeugd, dames en heren als één instituut. Leden voetballen met passie en 
teamgeest. 
 
Naast het sportieve aspect is de vereniging een plezierige ontmoetingsplek voor leden, ouders, 
supporters en andere gasten. Het heeft de ambitie mensen te verenigen, te verbinden. 
Saamhorigheid en zelfredzaamheid zijn belangrijke zuilen.  
De vereniging vindt het belangrijk dat eenieder de gelegenheid krijgt op zijn eigen wijze deel uit te 
maken van die vereniging, zowel de voetballende leden als vrijwilligers en de kaderleden. Mensen 
voelen zich thuis en betrokken en binden zich voor langere tijd aan de vereniging. 
 
Diversiteit in het verenigingsaanbod is belangrijk. De club staat open voor “walking football”, 
veteranen vrouwen en mannen, G-voetbal, 7x7, maar ook E-voetbal (game). 
 
Spelers, begeleiding en supporters op alle niveaus tonen respect voor de tegenstander en de 
arbitrale leiding. VV Tricht biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsors een omgeving, 
waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat.  
 
VV Tricht wil goede relaties onderhouden met alle belanghebbende partijen om wederzijdse 
doelstellingen te kunnen behalen. 
 
Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een 
financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons 
heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen. 
 
VV Tricht is er voor eenieder die deze vereniging Tricht een warm hart toedraagt. 
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Kernwaarden 
Het bestuur wil bijdragen aan handhaven van normen en waarden bij de beoefening van de 
voetbalsport. Uiteindelijk doel is zorg te dragen dat de volgende kernwaarden binnen de vereniging 
verankerd worden. 
 
- Plezier  

- Respect  

- Eerlijkheid  

- Betrokkenheid  

- Sportiviteit 
 
Bestuur ziet erop toe dat excessen voorkomen kunnen worden (preventief) en handelend 
opgetreden kan worden (correctief) als er toch iets gebeurd.  
Preventief beleid bestaat onder andere uit de huis- en gedragsregels, die zijn opgesteld en waaraan 
leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en waarop zij bij overtreding aangesproken 
kunnen worden.  
Correctief beleid wordt gevoerd indien leden en gasten/bezoekers zich schuldig maken aan 
overtreding van de gedragsregels en er dus sprake kan zijn van tenuitvoerlegging van daarvoor 
geldende sancties.  

 

Beleidsgebieden 
De vereniging kent de onderstaande beleidsgebieden: 

 
- Voetbal(technisch) 
- Organisatie (voetbal) 
- Bestuurlijk 
- Financieel (boekhouding, ledenadministratie) 
- Accommodatie, Opstallen & Facilitair (onderhoud, opstallen) 
- PR, Sponsoring en Communicatie 
- Vrijwilligers (eventueel participatie) 
- AVG, gedrag (normen en waarden) 
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Technisch beleid 
De voetbalsport is de hoofdactiviteit van onze vereniging; trainingen en wedstrijden. 
Het bestuur wil een herkenbaar beleid voeren waarin de “overall” visie breed gedragen wordt, 
waarbij een individuele sporter, vanuit de jeugd, zich kan ontwikkelen tot een voetballer in een voor 
hem/haar passende voetbalomgeving. 
Dit vraagt om een professionele benadering op het gebied van training, materialen, uitrusting en 
accommodatie (velden/kleedkamers/ behandelruimte verzorging). Het spreekt voor zich dat ook 
professionaliteit is vereist van trainers, begeleiders en bestuurders. 
 
Visie voetbaltechnisch beleidsplan  
• Herkenbaar en aanvallend initiatiefrijk spel, met veel passie en inzet gespeeld.  
• Flexibiliteit en creativiteit blijven mogelijk, doch het bovenstaande principe blijft primair.  
• Clubbelang gaat in beginsel voor team- en spelersbelang 
 
Activiteit voetbal is opgedeeld in:  
 
A. Prestatiegericht voetbal  
Voor selectie-elftallen staat prestatie op korte/lange termijn centraal. Prestatievoetbal wordt 
gespeeld door VR1, de jeugdselectie teams (jongens en meisjes) en 1e ,2e, 3e en 4e elftal. Ook wel A- 
en B-selectie genoemd. 
 
B. Recreatiegericht voetbal.  
Voor niet-selectie elftallen. Plezier in het voetbalspel staat centraal. Recreatie voetbal wordt 
gespeeld door alle overige elftallen.  
 
Prestatiegericht voetbal  
Uitgangspunt is om de selectiespelers in staat te stellen zo optimaal mogelijk te kunnen laten 
presteren, binnen de mogelijkheden van de vereniging. Het eerste selectieteam bepaalt in hoge mate 
de prestatieve uitstraling van de vereniging. 
De voetbalvereniging biedt de jeugdspelers voldoende mogelijkheden om een succesvolle 
doorstroming naar de seniorenselectie mogelijk te maken 
 
Recreatievoetbal 
Plezier, beleving, gezondheid staan voorop. 
 
Zie verder Technisch Beleidsplan. 
 

Technische Advies Commissie (TAC) 
De primaire taken van de TAC zijn het verder ontwikkelen van het basis technische beleid en het 
begeleiden en toetsen van trainers en leiders bij de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid van 
het senioren-, jeugd- en dames/meisjesvoetbal, inclusief het elftal onder 23 jaar. Ook ondersteunt de 
TAC de trainers en leiders bij de indeling van teams voor aanvang van het nieuwe seizoen. Het 
initiatief voor de teamindeling ligt bij de TAC, de uitvoering bij de trainers en leiders. 
Daarnaast heeft de TAC de taak om de visie en doelstellingen van de vereniging te behartigen en 
daarmee de continuïteit van beleid te waarborgen en waar nodig het bestuur te adviseren over 
verbetermogelijkheden. 
Zie verder Basis Technisch Beleidsplan. 
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Organisatie (van voetbal) 
Alle randvoorwaarden om de hoofddoelstelling van de vereniging praktisch te borgen behoren tot   
de organisatie van het voetbal. Denk hierbij aan wedstrijd- en veldplanning, kleedkamerindeling, 
oefen- en vriendschappelijke wedstrijden plannen, communicatie met coördinatoren, aanspreekpunt 
tegenpartij bij wedstrijdverplaatsingen, organiseren thuistoernooien, coördinatie 
uittoernooien, contactpersoon KNVB, sportlink. 
Dit zijn taken van het wedstrijdsecretariaat (jeugd & senioren) en scheidsrechter coördinatie. 
Deze laatste houdt zich ook bezig met deskundigheidsontwikkeling van scheidrechters (aanbieden 
scholing) en communicatie naar scheidsrechters. 
 
De wedstrijd coördinatie (bestuurskamerdienst) op speeldagen richt zich op ontvangst 
scheidsrechters en tegenstanders (gastvrouw/heer), vraagbaakfunctie, aanspreekpunt bij 
noodgevallen, coördinerende taken bv ondersteuning wedstrijdzaken app. 
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Bestuursbeleid 
 

Bestuur 
De bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering (ALV) in functie benoemd voor 4 jaar, 
conform statuten van de vereniging. 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste 3 leden: voorzitter, penningmeester en 
secretaris. Aantal bestuursleden kan door de ALV worden aangepast, uitgebreid. 
 
Alle bestuursleden nemen verantwoordelijkheid en schrijven zich als bestuurder in bij de Kamer van 
Koophandel. 
 
Het bestuur dient zich te beperken tot de kern van haar taak: het besturen. Het bestuur is 
(eind)verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het gehele beleid van de vereniging en 
het (dagelijks) reilen en zeilen van de vereniging.  
 
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging. Om 
deze verantwoordelijkheid op een juiste manier uit te kunnen oefenen dienen alle betalingen, 
afspraken en /of contracten met financiële consequenties, die door of namens de vereniging gedaan 
worden via de penningmeester te verlopen.  
 
Het bestuur komt minimaal 1 maal per maand bijeen, indien nodig vaker, in overleg.  
Bestuur legt 1 maal per jaar verantwoording af aan ALV, binnen 6 maanden na einde van het 
verenigingsjaar. 
Van het bestuur, als zijnde eindverantwoordelijke binnen de vereniging, kan en mag niet verwacht 
worden dat het de gehele vereniging tot in details overziet, begeleidt en bestuurt. 
Het bestuur heeft gekozen voor een organisatie, met weinig tot geen tussenliggende kaderlagen. Dit 
stimuleert betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid, het toekennen van rechten en 
plichten. Daarnaast neemt de interactie tussen personen met verschillende taken/functies toe. 
Communicatie! 
Alle voorkomende verenigingsfacetten binnen de beleidsgebieden zijn geïnventariseerd en 
ondergebracht in commissies & (vrijwilligers)functies. 
Het bestuur kan te allen tijde een beslissing of advies van één der commissies overrulen. 
De leden van het bestuur zijn portefeuillehouder voor de verschillende beleidsgebieden, geledingen, 
commissies en functionarissen op basis van het organogram.  
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Commissies 
De hoofdgedachte is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen 
uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies. Het voordeel hiervan is dat de 
continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd. Commissies zorgen voor een spreiding van 
werkzaamheden. Waardoor een vereniging minder afhankelijk wordt van een beperkte groep 
personen en daardoor minder kwetsbaar. 
 
Een commissie wordt door het bestuur benoemd en krijgt de verantwoordelijkheid over een 
beleidsgebied toegewezen. Commissies krijgen alleen budgetten indien daarvoor een door het 
bestuur goedgekeurde begroting aan ten grondslag ligt. Het bestuur kan ook commissies instellen 
met een tijdelijk doel, b.v. bouwcommissie of jubileumcommissie.  
 
Van alle vergaderingen van een commissie worden bondige verslagen gemaakt. Hiervan wordt een 
afschrift naar de secretaris van het bestuur gestuurd. Deze verzorgt voor de verspreiding naar de 
overige bestuursleden. Uitgebrachte adviezen worden op schrift ingediend bij de secretaris. De 
vertegenwoordiger van de commissie brengt op afgesproken tijden verslag uit over de gang van 
zaken aan het betreffende bestuurslid, verantwoordelijk voor de betreffende commissie. Betreffend 
bestuurslid zorgt voor benodigde inbreng vanuit de commissie in de algemene bestuursvergadering.  
 
De vereniging streeft naar invulling van de volgende commissies: 
 
Kascommissie 
Technische Commissie 
Opstalcommissie 
Accommodatiecommissie 
Materiaalcommissie  
Commissie PR & Sponsorzaken, Communicatie 
Activiteiten / WAC / Evenementencommissie 
Vrijwilligerscommissie 
Toernooicommissie 
Kantinecommissie 
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Raad van Advies (RvA) io - Concept. Wacht op voorstellen, zoals besproken in ALV. 
Voetbal is de corebusiness van de vereniging. Daarnaast kennen wij als vereniging op talloze 
terreinen (vrijwilligers)functies en commissies. In deze commissies worden zaken geregeld en 
evenementen georganiseerd die ieder jaar spelen zoals de teamindeling, diverse toernooien, 
activiteiten, opstallen. 
Om dat product voetbal mogelijk te maken, moeten er ook de nodige zaken geregeld worden, die op 
het eerste gezicht iets verder lijken af te staan van het voetballen sec. Zaken die minder direct met het 
product voetbal te maken (lijken te) hebben. De infrastructuur of de randvoorwaarden die goed 
geregeld moeten zijn om een voetbalvereniging te kunnen exploiteren.  
Treft een vereniging nu geen maatregelen, waardoor zij haar huishoudboekje over tien jaren niet op 
orde heeft, dan gaat de vereniging failliet en kan er niet meer gevoetbald worden. Met andere 
woorden, wel zaken die essentieel zijn om (in de toekomst) te kunnen voetballen. 
Denk naast financiën ook aan de voetbalvereniging over 15 jaar, de organisatie en structuur, 
demografische ontwikkelingen in Tricht e.o. , nieuwe beleidsplannen, de komst van nieuwe 
voetbalvormen zoals “walkingvoetbal”, de toekomst van ons sportpark, sociaal maatschappelijke 
ontwikkelingen. De leden verwachten, dat het bestuur zich ook met deze onderwerpen bezighoudt, 
dat het bestuur op deze terreinen initiatief toont, de lijnen uitzet, met beleid en visie voor de 
toekomst komt.  
Op deze terreinen heeft het bestuur regelmatig behoefte om te klankborden. In deze behoefte 
voorziet een RvA. 
 
De RvA geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over diverse zaken en onderwerpen die 
binnen de vereniging spelen. Het gaat met name om die zaken, welke niet direct te maken hebben 
met het (technische aspect van) voetbal, maar die wel van belang zijn voor de randvoorwaarden om 
het voetbal mogelijk te maken. Of om onderwerpen, die niet eenvoudig zijn en waar de vereniging in 
de toekomst mee te maken kan krijgen.  
De RvA is een vast adviesorgaan bestaande uit 5 personen, welke een afspiegeling zijn van het 
ledenbestand.  
Op basis van kennis en ervaring ondersteunen de leden van de RvA het bestuur van de vereniging in 
het realiseren van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om gestelde 
doelstellingen te bereiken. 
 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de administratieve kant van de vereniging te verzwaren. Met 
andere woorden, de “papierwinkel” mag niet toenemen. Vandaar dat gekozen is voor zo weinig 
mogelijk administratieve verplichtingen. De RvA zal niet extra belast worden met verslagen, agenda’s, 
rapportages, en dergelijke buiten de gebruikelijke documenten om die nu ook worden gebruikt. 
 
Taken en bevoegdheden: 
 

 de Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de koers en het 
functioneren van de vereniging en het te voeren bestuursbeleid, over onderwerpen die binnen 
de vereniging spelen. Het gaat Het gaat met name om die zaken, welke niet direct te maken 
hebben met het (technische aspect van) voetbal, maar die wel van belang zijn voor de 
randvoorwaarden om het voetbal mogelijk te maken. 

 de Raad van Advies functioneert onafhankelijk van het bestuur en zal een klankbord en 
adviesorgaan zijn voor het bestuur; 

 De RvA is geen commissie of werkgroep en heeft formeel (statutair) geen enkele bevoegdheid 
of bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

 Adviezen van de RvA zijn niet bindend 
 De RvA is geen adviesorgaan voor afzonderlijke commissies en leden van de VV Tricht. 
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 Leden van de Raad van Advies moeten te allen tijde handelen in het belang van de 
doelstelling van de vereniging 

 de Raad van Advies zal zich inzetten om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te 
streven naar continuïteit, verdere ontwikkeling en professionalisering van de vereniging 

 In de samenwerking tussen het bestuur en de Raad van Advies dient er sprake te zijn van 
bevordering van uitwisseling en kennisvergroting teneinde de ontwikkeling en verbetering 
van de maatschappelijke aansluiting van de vereniging tussen vraag- en aanbodzijde te 
bereiken; 

 De Raad van Advies kan door de ALV gevraagd worden heeft een belangrijke uitvoerende 
taak aangaande de werving en selectie van (indien gewenst) bestuursleden. 

 In het geval van een onvoorzien aftredend dagelijks bestuur neemt de Raad van Advies waar 
en neemt het initiatief tot het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering. 

 Bij vermeend wanbeleid kan de RvA overgaan tot het uitschrijven van een ALV. Deze ALV 
dient uitgeschreven te worden conform de statuten van de VV Tricht 

 De RvA kan zelf en op verzoek verantwoording afleggen over de uitoefening van haar taken 
aan de ALV. 

 
De instelling van een Raad van Advies, haar taken en bevoegdheden en haar functioneren zijn 
vastgelegd in een reglement. Dit reglement is als bijlage bijgevoegd. 
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Organigram 
Voetbal staat bij onze vereniging op nummer 1. Alle andere verenigingsfacetten staan in dienst van 

het voetbal en het organiseren ervan. 
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Overzicht commissies en leden. 

 
Vertrouwenspersoon: 

 Henk Wijgers 
 
Bestuur: 

 de voorzitter    John van Riemsdijk 

 secretaris    Gerda Uiterwaal 

 penningmeester   Han van Hattem 

 algemeen lid / kantinebeheer  Peter van Antwerpen 

 algemeen lid / technische zaken Jan Kars 
 
Ledenadministratie: 

 Wendy Harshagen 
 
Kascommissie (ALV 2019): 

 Roef van de Poel 

 Jack Rietbergen 
 
Technische Advies Commissie: 

 Marcel Kardol (jeugd coördinator JO19-15) 

 Wim van Walderveen (jeugd coördinator JO14-11) 

 Vacacture (Jeugd coördinator <10) 

 Amber Bransen (Coördinator MO en VR1) 

 Jan Kars (bestuurslid) 

 Han van Hattem (bestuurslid) 

 Vacature Coördinator Senioren (heren) 

 Vacature Coördinator A+B selectie 
 
Voetbalorganisatiecommissie: 

 Patrick Baauw (Wedstrijdsecretaris) 

 Marcel Stam (Wedstrijdsecretaris Jeugd) 

 Wim van Walderveen (Wedstrijdsecretaris Jeugd) / vacature 

 Vacature scheidsrechter coördinatie 

 Vacature wedstrijd coördinatie gastvrouw/heer 
 
Opstalcommissie 

 Erwin Uiterwaal 

 Arie Pellegrom 

 Martin Toonen 

 Vacature? 
 
Accommodatiecommissie (velden/groen) 

 Gerrit van de Werken 

 Huib Hol 

 Arie Pellegrom 

 Adri Huygen 
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Materiaalcommissie: 

 Jan Kars 
  
Commissie PR & Sponsorzaken, Communicatie: 

 Gert van Brenk 

 Julian van Dijken (website, social media, communicatie) 

 Glenn Robbemondt 

 Gerda Uiterwaal (bestuurslid) 

 Han van Hattem (bestuurslid) 
 
Activiteiten / Evenementencommissie: 

 Niels den Hild 

 Nina Bassa 

 Chanine van Asch 

 Björn Gerrits 

 Wolter Scheurwater 

 Gert-Jan Voorneveld 

 Marc Hakkert 

 Glenn Robbenmondt 

 Jan Huigen 
 
WAC 

 Petra de Ruiter 

 Ineke Hakkert 

 Glenn Robbemondt 

 Bea van Gameren 

 Linda Hakkert 

 
Vrijwilliger coördinator/commissie 

 vacature 
 
Toernooicommissie: 

 vacature 
 
Kantinecommissie: n.v.t. beheerder Peter van Antwerpen (bestuurslid) 
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Financieel beleid 
De doelstelling is het voeren van een verantwoord financieel beleid, met transparante en 
professionele financiële processen. Een maal per jaar moet aan de ALV verantwoording worden 
afgelegd over de financiële positie van de vereniging. Daarnaast wordt 1 keer per jaar de begroting 
gepresenteerd.  
VV Tricht voert een overzichtelijke en efficiënte financiële administratie, waarbij alle geldstromen 
lopen via de penningmeester. 
 
Inkomsten van de vereniging worden verkregen uit contributie, kantineomzet, media (clubblad en 
website), sponsoring en inkomsten van derden (b.v. subsidies, fondsen) en in de toekomst mogelijk 
ook door verbreding van de exploitatiemogelijkheden van de accommodatie.  
 
De hoogte van de inkomsten is onder meer afhankelijk van het aantal leden, sponsoring, 
advertenties, bebording langs de velden en de gerealiseerde omzet in de kantine  
Uitgaven van de vereniging zijn de afdrachten aan de KNVB, accommodatiekosten, vergoedingen 
trainers, energiekosten, algemene kosten, materiaalkosten, inkoop kantine. Door de inzet van 
vrijwilligers kunnen uitgaven beperkt worden. 
 
VV Tricht wil zich niet uit de markt prijzen. De (basis)contributie mag, gezien de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de vereniging, niet veel hoger worden als vergelijkbare verenigingen 
(marktconform). Hierdoor wordt voorkomen dat de kosten voor een lidmaatschap een belemmering 
wordt voor mensen met lagere inkomens. Als door een tekort aan vrijwilligers het functioneren van 
de vereniging in het gedrang komt, kan het verhogen van de basiscontributie met een participatie 
toeslag onvermijdelijk worden. Besluitvorming gebeurt uiteraard door de ALV. 
 

Ledenadministratie 
De vereniging voert een ledenadministratie en houdt deze up-to-date, verwerkt de in- en 
uitschrijvingen en mutaties in status van bestaande leden (SportLink). Daarnaast worden 
ledenmutaties aangemeld bij de sportbond, KNVB. 
Het inschrijfformulier wordt op basis van de wensen en behoeftes van de inschrijver door de 
ledenadministratie gedeeld met de betreffende commissies voor opvolging. 
Middels een welkomstmail worden nieuwe leden welkom geheten en op de hoogte gebracht van 
rechten, plichten en belangrijke informatie over de vereniging. 
De ledenadministratie levert op verzoek ledenlijsten aan het bestuur en/of commissies. 
In het geval van een uitschrijving van een lid, neemt de ledenadministratie contact op om de te 
informeren naar de reden en deelt deze met bestuur en betreffende commissaris & coördinator. 
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Accommodatie- Opstal- en facilitairbeleid 
 

Opstal en onderhoud 
De VV Tricht heeft alle opstallen in eigendom, de velden behoren aan de gemeente West Betuwe en 
zijn in bruikleen.  
Beheersvorm: VV Tricht is zelf verantwoordelijk voor het beheer, de exploitatie en het onderhoud 
van de opstallen.  
 
Onder de accommodatie wordt verstaan het totale sportcomplex zijnde het clubhuis, de 
kleedkamers, de velden en bijbehorend (on)roerend goed.  
De vereniging draag zelf zorg voor het in goede conditie houden van de accommodatie d.m.v. 
nieuwbouw/renovatie, periodiek onderhoud en het repareren van schades.  
Hiertoe dient een meerjarenplanning (incl. begroting) m.b.t. onderhoudstaken te worden opgesteld 
met een zo groot mogelijk zelfwerkzaamheid.  
 
Het accommodatiebeleid kent een lange termijn visie (ontwikkelingen in de toekomst, lange termijn 
onderhoudsplan, kunstgrasveld) en algemeen beleid (uitvoering onderhoudsplan, onderhoud velden 
en accommodatie, benodigde aanpassingen). 
 

Duurzaamheid 
Project Duurzaamheid en Energiebesparende Maatregelen is gestart met ALV van 2019. Dit project 
loopt. Voor de financiering zal een lening worden aangegaan bij de Nederlandse Waterschapsbank 
via Financieren voor Verenigingen. Borgstelling door Gemeente West Betuwe (50%) en Stichting 
Waarborgfonds Sport (50%) 
 

Extra Kleedlokalen 
Momenteel laten we de KNVB bewust met slechts 3 velden inplannen en dan nog blijft het 
problematisch. 
Met de huidige 8 kleedkamers is dat op een normale competitie zaterdag bijna onmogelijk om 
zonder problemen het programma ingedeeld te krijgen en bij een geringe afwijking van b.v. 
tegenstanders die te laat komen of iets dergelijks loopt e.e.a. in het honderd, iets waar dan niet 
iedereen begrip voor op kan brengen. 
Reden om te onderzoeken of uitbreiding van het aantal kleedlokalen met 2 stuks extra mogelijk is. 
Hierbij in gedachten houdend dat de financiële middelen beperkt zijn. Volledige nieuwbouw is 
hierdoor geen optie. Denk ook aan aanpassen Jeugdhonk voor gebruik door meisjes. 
 

Extra Scheidsrechter ruimte 
Door uitbreiding van de kleedlokalen en meer wedstrijden tegelijkertijd dienen er ook meer 
scheidsrechters tegelijkertijd actief te zijn en dit betekent ook hiervoor extra ruimte, tevens is de 
prognose dat het dames/meisjes voetbal doorgroeit en dan is de kans op vrouwelijke arbiters 
navenant aanwezig, kortom, ook hier dienen we naar te kijken. 
 

Renovatie 
Er dienen nog renovatie projecten ingepast te worden welke eveneens geld kosten, te weten: 

- Renoveren van de 4 oudste kleedlokalen, nr. 1,2,5 en 6. Diverse bouwkundige zaken zijn echt 
aan vervanging toe. Vervanging platte daken zijn onderdeel van he project Duurzaamheid en 
Energiebesparende Maatregelen. 

- Renoveren van de trainingsstrook naast/voor het jeugdhonk met daarbij de aanleg van een 
automatische sproei installatie welke aangesloten kan worden op de bestaande installatie 
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van de rest van het complex. Dit is het laatste deel wat nog geautomatiseerd dien te worden 
waarna er een zwaar en tijdrovend stuk vrijwilligers werk komt te vervallen. 
 

Van kantine naar supportershome 
Kantine dateert van 1980, het jeugdhonk van 1986. Het oorspronkelijke bouwplan van de kantine is 
dus van 40 jaar terug, het ontwerpen, aanvragen, financieren en het bouwen heeft vanzelfsprekend 
ook de nodige jaren geduurd. We kunnen alleen maar grote bewondering hebben voor de bedenkers 
van dit deel, de VV Tricht had toen ca. 200 leden en inmiddels zitten we al de nodige jaren aan de 
600 a 650 leden en voldoet de kantine in grote lijnen nog steeds aan de doelstelling. 
 
Er zijn gedurende de tijd al aanpassingen geweest aan bestuurskamer, keuken, aparte rookruimte, 
openslaande deuren. Dit neemt niet weg dat het geheel inmiddels toch een wat gedateerde indruk 
maakt, er is in alle jaren weinig of niets aan de kleurstelling van wanden en plafond gedaan.  
Verder heeft de hal er een belangrijke functie bijgekregen met een uitgifte luik van de keuken, deze 
nu sombere bruine ruimte dient ook mee te liften met een nieuwe aankleding van de kantine.  
Daarbij is het ook verstandig de “verkeersstroom” op de zaterdagmiddag kritisch te bekijken.   
 
Het supportershome moet een plezierige ontmoetingsplek voor leden, ouders, supporters en andere 
gasten zijn. De club heeft de ambitie mensen te verenigen, te verbinden. Saamhorigheid en 
zelfredzaamheid zijn belangrijke zuilen.  
Mensen moeten zich er thuis en betrokken voelen. Supportershome moet een moderne, gezellige 
uitstraling krijgen, duidelijk herkenbaar als “Tricht”.  
Mogelijk wordt het met een facelift van het geheel weer aantrekkelijker om wat langer in de kantine 
“te blijven hangen” wat de omzet alleen maar ten goede komt.  
 
Restyling voorstel via Perk Interieur Opleidingen Eindhoven. 
 

Het Jeugdhonk 
Het plan voor het jeugdhonk is ontstaan in een tijd dat er nog een duidelijke scheiding was tussen het 
trainen van het jeugdvoetbal op de maandag en woensdagavonden en de senioren die op dinsdag en 
donderdagavond trainden. Hier is inmiddels geen sprake meer van. 
De vraag is of met een jeugd die momenteel van maandag t/m donderdagavond traint deze scheiding 
overeind gehouden of liever opnieuw ingesteld moet worden. Denk bijvoorbeeld aan 
energiebesparing in de grote kantine als deze op maandag en woensdag niet open hoeft.  
Op de zaterdag wordt het jeugdhonk momenteel door veel elftallen gebruikt voor de 
wedstrijdbespreking, men kan daar ontspannen en afgezonderd zitten, dit in tegenstelling tot 
wanneer er van een kleedlokaal gebruik wordt gemaakt, waar veelal een ander elftal aanwezig is of 
wat op enig moment weer van het veld komt. 
Ongeacht hoe het gebruik van het jeugdhonk er in de toekomst uit gaat zien kunnen we wel stellen 
dat er, indien gewenst, wel een aantal m2 af kunnen zonder afbreuk te doen aan de huidige 
gebruikers. 
Optioneel gebruik: 

- Open bij trainingsavonden jeugd op maandag en woensdag 
- Wedstrijd besprekingen 
- Verhuur 
- Kleedruimte meisjes (1 geheel, zonder douches) 
- Centrale ruimte bij jeugdtoernooi 
- Bestuurskamer bij de bazaar 
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Bergingen (voetbalmateriaal en onderhoudsmateriaal) 
Er zijn bij ieder bouwproject de nodige bergingen meegenomen, op zich ook niet vreemd als je 
bedenkt dat we ooit 2 velden en een trainingsstrook hadden welke door de gemeente werden 
onderhouden, inclusief maaien etc. Nu dienen we 4 velden met de diverse trainingsstroken zelf te 
onderhouden en bezitten nu een professionele maaimachine , tractor met aanhanger en de nodige 
hulpstukken voor deze werkzaamheden, grote parasols voor het terras, grote tenten voor 
evenementen en materialen voor de activiteiten commissie. 
Dit neemt niet weg, dat er een kritische opschoonronde moet worden gehouden in diverse  
bergingen met als doel tot de meest praktische combinatie van opslag, onderhoud en gereedschap te 
komen en mogelijk wat bestemmingen te kunnen aanpassen. 
Tevens dient er nagedacht te worden over de meest praktische inzet van de 2 opslagcontainers ver 
weg op het complex, waar ze nu staan verstoren ze de omgeving niet als lelijk obstakel, maar handig 
in gebruik is het zo ook niet te noemen. 
Voor wat betreft de voetbalmaterialen beschikt de vereniging over 2 aparte opslagruimten. 
 

Groenvoorziening en onderhoud 
De velden zijn eigendom van de gemeente West Betuwe. Sinds 1991 is het onderhoud hiervan in 
handen van de vereniging.  
Basis: Subsidie- uitvoeringsovereenkomst inzake ingebruikgeving grond voor onderhoud en beheer 
van sportvelden, september 2005. 
In december 2018 zijn de velden onderzocht door de gemeente. Zie ook Rapportage “Bezoek 
Sportvelden december 2018” van de Gemeente Geldermalsen, d.d. 19-12-2018. 
 
De accommodatiecommissie draagt zorg voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de 
kwaliteit van de velden en de accommodatie, beheer en onderhoud van het sportcomplex in 
samenwerking met gemeentewerken en/of andere instanties die betrokken zijn bij het onderhoud 
van de accommodatie.  Zorgt voor het opzetten van een onderhoudsschema voor zowel groot als 
klein onderhoud van de accommodatie.  Zorg dragen voor het speelklaar maken en houden van 
voetbal- en trainingsvelden. 
 
Groot onderhoud aan de velden wordt jaarlijks uitbesteed aan een derde, professionele partij. 
 
Het keuren van de speelvelden (en de kleedkamers) is een taak van de consul. De hoofdtaken van 
een consul bestaan uit het beoordelen van de bespeelbaarheid van de speelvelden en het 
informeren van de thuisspelende- en bezoekende vereniging(en), scheidsrechter(s) en eventuele 
assistent-scheidsrechters bij afkeuringen eventueel via de wedstrijdsecretaris. Ook het controleren 
van de velden op de kwaliteitsnormen voetbalaccommodatie (zoals het jaarlijks controleren van de 
hoogte van de doelen) behoort tot het takenpakket van de consul. 
Bij slechte weersomstandigheden geeft de consul aan op welke velden er niet getraind mag worden. 
Aan de richtlijnen van de consul dient men zich als leden te houden. 
 
Consul bij VV Tricht: Gerrit vd Werken.  
Contact Gemeente West Betuwe: Jan van Dijk.  
 

Medegebruik accommodatie 
VV Tricht is een voetbalvereniging die zich bewust is van plaats binnen de maatschappelijke context. 
De organisatie is in de basis gericht op voetbal en activiteiten gerelateerd aan deze sport. 
Maatschappelijke activiteiten waarbij sporttoernooien voor bijvoorbeeld scholen in Tricht 
georganiseerd worden kunnen onderdeel uitmaken van de activiteiten.  
In dit kader kunnen ook samenwerkingsverbanden met scholen, buitenschoolsopvang, 
sportverenigingen en derden waarbij, tegen vergoeding en of wederdiensten, het ter beschikking 
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stellen van de accommodatie, de multifunctionele ruimte en/of velden passend binnen wettelijk 
kaders tot de mogelijkheden gaan behoren. Eventuele opbrengsten komen ten goede aan de 
exploitatie van de vereniging. In overleg met de gemeente zal bezien worden wat de opties zijn om te 
komen tot verruiming van de bestemming. 
 

Kantinebeheer 
De kantine wordt in één adem genoemd met de club. Een club zonder kantine is nauwelijks voor te 
stellen en het is dus ook een wezenlijk onderdeel van het beleid op vrijwel elke club. 
De kantine is een belangrijk trefpunt voor de leden en een belangrijke inkomstenbron voor de 
vereniging.  
Het is dan ook van belang dat de kantine/jeugdhonk altijd open is als er getraind, gevoetbald of 
activiteiten binnen het verenigingscomplex plaatsvinden.  
Een goede kantineorganisatie en personeelsbezetting met een gesloten kassysteem zijn 
onvermijdelijk en noodzakelijk. De door de overheid gestelde regels rond hygiëne, paracommercie, 
verbod verstrekking alcohol aan jongeren en het rookverbod worden in acht genomen.  
Goed relatiebeheer met leveranciers c.q. marktpartijen, waarbij de VV Tricht kantine zich kan 
presenteren als een “place to be” voor leveranciers. Vrijwilligerswerk en verstrekking van gratis 
consumpties dient helder en transparant georganiseerd te zijn. Hiervoor worden door het bestuur 
spelregels opgesteld.  
 
Kerntaak kantinebeheerder: 
Het clubhuis van de vereniging beheren en exploiteren en het (bij)scholen van barvrijwilligers.  
 
Inhoudende: Vaststellen van het assortiment, dat past bij het (allochtone) ledenbestand van de 
vereniging, alsmede de te hanteren tarieven en de openings- en sluitingstijden.  Zorg dragen dat het 
clubhuis in goede staat van onderhoud is en blijft.  Bijdragen aan een goed verloop van diverse 
activiteiten die in het clubhuis plaatsvinden.  De zorg voor het steeds over voldoende gekwalificeerde 
vrijwilligers kunnen beschikken voor de bar- en schoonmaakdiensten.  Er op toezien dat de 
hygiënecode en de drank- en horecawet in acht wordt genomen en dat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor een goede en correcte exploitatie van het clubhuis.  
 

Materiaalbeheer 
Om te kunnen voetballen, heeft VV Tricht veel materialen in beheer en in gebruik. Onder materiaal 
verstaan we alle voetbalbenodigdheden en voetbalondersteunende materialen. Aan het begin van 
het seizoen wordt het trainings- en wedstrijdmateriaal uitgereikt aan alle teams. Trainers (en leiders) 
krijgen een ballencontainer toegekend aan de start van het seizoen. 

Alle leden zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de spullen van de vereniging. Ieder lid is 
in principe materiaalbeheerder! 

Het materiaalbeheer is in handen van Jan Kars.  

Defect materiaal wordt ook door hem verzameld en waar nodig vervangen.  

Trainingsballen 

- Trainingsballen in afgesloten container in ballenhok 
- Bij aanvang training aantal controleren. Na afloop tellen op het veld. Ballen kwijt? Zoeken en 

eventueel vermissing doorgeven aan de groenploeg. 
- Trainers ruimen zelf de ballen op in de container en het ballenhok; niet aan de jeugdspelers 

overlaten. Tijdens de training geen ballen geven aan voetballers die even ‘een balletje willen 
trappen’. De ballen die op deze manier worden uitgeleend worden vaak meegenomen naar 
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huis en zien we niet meer terug. Ben je een bal kwijt en heb je goed gezocht? Geef dit ALTIJD 
door aan de materiaalbeheerder. 

- De ballencontainer afgesloten opslaan in ballenhok, daar waar ze horen na een training 
 

Wedstrijdballen 

- Bewaren en meenemen in ballennet/tas 
- Bij aanvang wedstrijd aantal controleren. Na afloop tellen op het veld. Ballen kwijt? Zoeken 

en eventueel vermissing doorgeven aan de groenploeg. 
- Tussen de wedstrijden balen in eigen beheer bewaren 

 

Sportkleding 

Voetballers dragen zelf zorg voor geschikte en gepaste kleding voor trainingen. De vereniging draagt 

zorg voor wedstrijdkleding (via sponsoren). Wedstrijdtenues blijven eigendom van de vereniging. 

Gebruik verplaatsbare doelen 

- Op een veilige plaats zetten na een training of wedstrijd 
- Doelen optillen, niet slepen 
- De laatste trainer zorgt ervoor dat de velden vrij zijn van verplaatsbare doelen 
- Niet op kleine doeltjes gaan zitten! 

 

Hoekvlaggen 

Hoekvlaggen worden in principe alleen gebruikt voor wedstrijden of mogelijke oefenwedstrijden. 
Seniorenteams zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hoekvlaggen na afloop van de 
laatste wedstrijd. 
 

Verlichting 

Trainer van de laatste gebruikers schakelt de veldverlichting uit.  
 

Kleedkamers 

Kleedkamers na de training op slot doen. Verlichting uit. 
 

Inleveren van materiaal 

Aan het eind van het seizoen dienen alle in bruikleen gegeven materialen weer ingeleverd te worden. 
Dit geldt voor zowel trainers als begeleiders. Dit heeft met name te maken met het feit dat het 
merendeel van de clubleden wisselt van team, of het team wisselt qua samenstelling en/of de 
materiaalverantwoordelijke wijzigt.  
De redenen hiervoor:  
1. Controle op de staat van het materiaal, zodat materiaalbeheer tijdig de nodige reparaties kan 
uitvoeren en weet wat er nieuw besteld moet worden; 
2. Behoud van het overzicht van diegenen in wiens bezit het materiaal zich bevindt. 
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Public Relations, Sponsorcommissie en Communicatie 
 

Sponsoring en fondsenwerving zijn belangrijke bronnen van inkomsten voor VV Tricht. Binnen de 
club houdt de commissie PR en Sponsoring zich o.a. bezig met het werven en het beheren van de 
relatie met de sponsoren. De uitvoering van een op te stellen PR & Sponsorplan vraagt om inzet van 
bestuur en de sponsorcommissie. 
De PR & Sponsorcommissie heeft een divers aantal taken en verantwoordelijkheden in de uitingen 
van vv Tricht binnen en buiten de vereniging. De commissie opereert zelfstandig en legt 
verantwoording af aan het bestuur.  
 
Taken: 

- Opstellen in- en extern PR, Sponsoring en communicatieplan 
- Ontwikkelt en beheert de huisstijl, promotiemateriaal, drukwerk, merchandise 
- Promoten & profileren van de vereniging 
- Bevorderen groei ledenaantal 
- Beheer website, social media 
- Beheer sponsoring 
- Zorgt voor en bewaakt de uniforme kledingafspraken 

 
De vereniging moet aandacht geven aan ondernemers en bedrijven die betrokken willen zijn bij VV 
Tricht. Het is zaak om bij sponsors de juiste snaar te raken en in te spelen op wat sponsors drijft om 
te sponsoren. Vaak zullen dat heel gewone dingen zijn en dat leidt tot traditionele manieren van 
sponsoring, zoals reclameborden en kleding van een (selectie) elftal. Maar daarnaast gaan we 
creativiteit niet uit de weg en zullen we nieuwe manieren moeten bedenken om sponsors aan onze 
vereniging te binden.  
De beperkingen die VV Tricht bij het sponsorbeleid hanteert, is dat sponsors geen invloed mogen 
hebben op het beleid van de vereniging. Dat blijft voorbehouden aan het bestuur en de leden. 
Daarnaast zullen we geen sponsors toelaten die de goede naam van de vereniging aantasten. 
Afgezien van deze beperkingen is elke vorm van sponsoring bespreekbaar mits passend binnen het 
beleidsplan.  
 
Om de uniformiteit binnen de vereniging te bewaken zijn er i.s.m. het bestuur een aantal protocollen 
opgesteld. Deze protocollen vindt u hieronder als pdf bestand. 

 

Protocollen 

 Sponsorkaart 2018-2019 

 Sponsorpakket 

 Sponsoring Reclamebord 2018-2019 

 Teamsponsoring 2018-2019 

 Teamsponsoring Foto protocol 

 Sponsoring toernooien en evenementen 
 

Facturatie van sponsoractiviteiten en pakketten gaat via de penningmeester van het bestuur. 
 

Verbeteren communicatiemogelijkheden met leden en niet-leden 
Vanuit het verleden is er voor de meeste leden doorgaans één actief communicatiemoment per jaar 
geweest, namelijk de Algemene Ledenvergadering.  
Communicatiemogelijkheden zijn de laatste jaren door de digitalisering (website & social media) 
enorm uitgebreid. 

https://vvtricht.nl/sites/vvtricht.nl/files/documenten/flyer%20sponsorkaart%202018-2019.pdf
https://vvtricht.nl/sites/vvtricht.nl/files/documenten/17-18.Flyer%20sponsorpakket.pdf
https://vvtricht.nl/sites/vvtricht.nl/files/documenten/Sponsoring_Reclamebord_2018-2019.pdf
https://vvtricht.nl/sites/vvtricht.nl/files/documenten/Teamsponsoring_2018-2019.pdf
https://vvtricht.nl/sites/vvtricht.nl/files/documenten/Teamsponsoring_Foto_2018-2019.pdf
https://vvtricht.nl/sites/vvtricht.nl/files/documenten/Sponsoring_acties-toernooien-evenementen-2018-2019.pdf
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De PR-commissie onderhoudt de website, plaatst nieuwsberichten en beheert het Twitter-account 
van de vereniging. Up-to-date is hierbij belangrijk. De webmaster (web editor) heeft het beheer van 
de website onder zich. 
 
Om de verschillende zaken binnen de vereniging goed te laten verlopen, is een goede en  
structurele communicatie van belang, dit zorgt voor draagvlak binnen de vereniging en werkt  
mee aan een goede sfeer. Het gaat hierbij om interne en externe communicatie.  
Interne communicatie vindt plaats via overleg, mail, intranet en SportLink. Mondeling gemaakte 
afspraken dienen te worden nagekomen. Externe communicatie vindt plaats via mail en de website.  
 

Naamsbekendheid 
Van de PR sponsorcommissie wordt verwacht dat deze de club goed profileert met aandacht voor de 
kernwaarden plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. 
Sfeer creëren van een club waar selectie en recreatieve voetbalsport, gezelligheid, gezondheid, 
sociale contacten samengaan/samenkomen. 
 

Beheer drukwerk 
Al het benodigde promotionele drukwerk (flyers, folders, kaarten, kleding, banners, etc), wordt door 
de PR-commissie samengesteld. Ook fotomateriaal voor publicaties wordt door de commissie 
gemaakt en beheerd. 
 

Sportkleding 
Als vv Tricht willen wij graag dat alle teams uniform gekleed gaan. Om dit goed te organiseren 
hebben wij afspraken gemaakt met diverse leveranciers en zijn wij een intensieve samenwerking 
aangegaan met Jako. Jako wordt in onze regio vertegenwoordigd door Sport- en Speelgoedhuis De 
Jager te Geldermalsen. Gemaakte afspraken zijn bekend bij deze vertegenwoordiging. 
De PR & Sponsorcommissie draag zorgt voor het samenstellen, beheer van het officiële, uniforme 
kledingpakket, van wedstrijdtenue tot trainingssets tot bijvoorbeeld jassen. 
 

Overig 
Public Relations is een aspect dat uiteraard ook door alle bestuursleden actief wordt bedreven. 
Persberichten worden in overleg met het bestuur samengesteld. 
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Vrijwilligersbeleid 
 
Nederland kent een uniek verenigingsgebeuren. Er is geen land, waar sprake is van een zo dicht 
verenigingsnetwerk als in Nederland. En toch is ook in Nederland sprake van verandering. Leden 
gaan zich steeds meer zien als klant. En de klant is koning, die betaalt voor het product (voetbal in 
teamverband met alles wat daaraan vast zit) en verwacht, dat dat allemaal geregeld is in het door 
hem/haar aangeschafte product.  
Het kan in de huidige tijd niet vaak genoeg gezegd worden: vrijwilligers zijn en blijven de spil van elke 
vereniging. Zonder al deze mensen heeft de club gewoon geen bestaansrecht. Hun inzet is de pijler, 
waarop de vereniging drijft. Zij - naast het feit, dat zij onze grootste sponsoren zijn – zijn immers 
bepalend voor de toekomst van onze club. En we zullen in de toekomst een nog groter beroep op alle 
leden moeten doen om van die “vv Tricht 100 jaar” onze volgende mijlpaal te maken 
 
Lidmaatschap van een vereniging betekent, dat je dingen denkt te gaan doen, die je leuk vindt. En 
daar hoort dan een bijdrage van de leden bij. 
 
Vrijwilligerswerk staat echter ook onder druk, omdat steeds minder mensen hun spaarzame vrije tijd 
onbetaald ter beschikking (kunnen) stellen aan hun club. Een club waaraan tegelijkertijd wel steeds 
hogere eisen gesteld worden, door sociaal maatschappelijke veranderingen, KNVB en overheid 
(gemeente). 
Gelukkig weet de vereniging zich gesteund door een groot vrijwilligerskorps. Om deze personen de 
waardering te bieden, die ze verdienen, zullen voor en door vrijwilligers activiteiten georganiseerd 
worden. Al deze mensen moeten echter ook beseffen dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. 
Afspraak is afspraak en daardoor moet er duidelijkheid zijn in het vrijwilligersbeleid. 
 
De club is en blijft op zoek naar vrijwilligers. Maar: vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Als iemand 
‘ja’ tegen iets zegt, moet duidelijk zijn waaraan hij begint, wat van hem wordt verwacht, maar 
tegelijkertijd mag de club verwachten dat een vrijwilliger zijn afspraken nakomt en als vrijwilliger 
doet wat van hem wordt verwacht. Dit wordt vastgelegd in een functieomschrijving per taak/positie. 
Met uitzondering van enkele functies binnen de club werken we met onbetaalde vrijwilligers. Dit 
maakt dat voor iedereen, maar zeker voor de jeugd, de contributie laag kan blijven. Hiermee maken 
we dat voetbal zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar en haalbaar is. We gaan er van uit dat, 
voor het organiseren van de club, de club alleen vrijwilligers nodig hebben die zich hiervoor zelf 
aanmelden (of hiervoor benaderd zijn). Wij gaan (nog) niet uit van verplichte participatie bij leden en 
ouders van jeugdleden. Dit alles is alleen haalbaar indien we voldoende vrijwilligers hebben en 
blijven behouden.  
 
Vrijwilligers: werven, begeleiden, behouden, afvloeien. Oog voor flexibiliteit/deeltijd daar waar dat 
kan. 
Het bestuur zorgt, samen met een aan te stellen Vrijwilligerscoördinator voor een duidelijk overzicht 
van alle vrijwilligersfuncties binnen de club met een (eventuele) omschrijving van taken en te 
investeren tijd. Daarnaast moet de club zorgen dat een vrijwilliger goed wordt gefaciliteerd om ‘zijn’ 
werk te doen. Denk hierbij aan ballen bij de training, een leidersjack, maar denk ook aan 
cursussen/workshops of mogelijk zelfs een budget om een activiteit uit te voeren. Afhankelijk van de 
vrijwilligersfunctie kan dit zeer verschillen. Declaraties voor faciliteiten worden alleen vergoed indien 
daarover afspraken zijn gemaakt. 
 
Daarnaast mag de club van de vrijwilliger verwachten dat hij de taken uitvoert die bij een functie of 
rol horen. Naast de uitvoering zijn aspecten als gedrag, waarden en normen van belang.  
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Van belang bij dit alles is dat vrijwilligers taken uitvoeren die bij de vrijwilliger horen, die hij graag 
doet en waar hij of zij waardering uit behaalt. In het belang van de club en in het belang van de 
vrijwilliger zelf.  
 

Aanname beleid vrijwilligers 
Van alle taken/functies binnen de VV Tricht is een functieboek opgesteld. Waar nodig wordt voor de 
vacature een functieprofiel opgesteld. 
In een kort gesprek wordt door de vrijwilligerscoördinator beoordeelt of de vrijwilliger beschikt over 
de juiste kennis, ervaring, of opleiding en motivatie voor de betreffende functie.  
Aan de kandidaat wordt gevraagd of deze een VOG kan overleggen. In het geval de aanstaande 
vrijwilliger in contact komt met minderjarigen is het kunnen overleggen van een VOG binnen de VV 
Tricht verplicht. Aanvraag van een VOG via de vereniging is mogelijk. Zonder VOG is een functie, 
waarbij de kandidaat in contact komt met minderjarigen, uitgesloten. 
Kandidaat wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de Gedragscode.  
De vrijwilligerscoördinator zal tot slot het bestuur adviseren over de geschiktheid van de kandidaat, 
waarna deze door het bestuur of indien nodig door de ALV, bij eerstvolgende mogelijkheid zal 
worden benoemd/aangesteld. Kandidaat kan echter wel per direct in functie treden. 
 
De vrijwilligerscoördinator moet zorgen dat er sprake is van overleg en communicatie met de 
vrijwilligers. Dit is nodig om te bekijken of ‘we nog op de goede weg zitten’ maar dit is ook nodig om 
te achterhalen of er extra faciliteiten nodig zijn en/of het bestuur of de leiding voor zaken moet 
zorgen. Verder biedt dit de mogelijkheid aan de vrijwilliger om zijn ervaringen te delen, vragen te 
stellen etc. De wijze waarop overleg en communicatie plaatsvindt kan verschillen per 
vrijwilligersfunctie. 
 
De vereniging zet zich in om de vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen, te belonen. Dit vindt in 
ieder geval plaats in de vorm van een jaarlijkse vrijwilligersavond. Daarnaast moet er tussentijds 
aandacht bestaan om het werk te waarderen. Dit kan in de vorm van een schouderklopje, een 
bemoedigend woordje of anderszins.  
Bij uitzondering worden vrijwilligers bedankt bij officiële of minder officiële gelegenheden 
(bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, jaarvergadering of seizoenafsluiting). Dit ter beoordeling aan 
het bestuur (al dan niet na een tip van een lid). 
 
Vrijwilligers worden middels een jaarlijks te organiseren vrijwilligersavond, waarvoor bij toerbeurt de 
seniorenteams verantwoordelijk zijn, bedankt en beloond voor hun bijdrage en inzet. Budget 
hiervoor wordt per seizoen door het bestuur vastgesteld. 
Vrijwilligers kunnen een “certificaat” ontvangen.  Ontvangen op hun verjaardag een felicitatie 
middels verjaardagskaart of WhatsApp. 
Iedere maand wordt er een “vrijwilliger van de maand” gekozen, welke op de website in het zonnetje 
wordt gezet. 
 

Participatie (verplicht) 
Bij onvoldoende vrijwillige vrijwilligers kan verplichte participatie onderdeel worden van de bijdrage 
van leden aan de vereniging.  
Uitgangspunten: 

- Participatie laagdrempelig maken/houden 

- Wees duidelijk (beter uitleggen wat er verwacht wordt, verantwoordelijkheid beperken) 
- Makkelijk maken om wat te doen voor jouw club (Sportlink?) 
- Maximale keuzevrijheid 
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Vertrouwenspersoon 
 
VV Tricht wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich 
op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als 
pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Maar stel nu dat ….  
 
Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn 
verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden 
besproken met een leider/trainer, kaderlid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. 
In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. De 
vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en zal alles wat hem of haar ter ore komt vertrouwelijk 
behandelen.  
 
De algemene taak van de vertrouwenspersonen omvat het verzorgen van een eerste opvang van 
slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in 
nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft 
afgespeeld. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar 
aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering of 
bemiddeling, of tot hulp bij het zetten van de eerste stappen naar professionele ondersteuning. Het 
nemen van maatregelen in de vereniging is overigens een zaak van het bestuur, niet van de 
vertrouwenspersoon. Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon 
derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zo 
nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. 
Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium 
aan het gesprek tussen de betrokkene en de vertrouwenspersoon deelnemen. Een lid van de 
vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als 
gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet. De 
vertrouwenspersoon heeft als taken: 
 De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor 

problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst 
gedrag; 

 De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding; 
 De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, adviseert over volgacties, staat bij tijdens 

gesprekken, bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstantie, 
onderzoekt indien nodig en registreert, zoekt naar een geschikte oplossing, assisteert bij 
klachtenprocedures en/of aangiftes en geeft (preventief) voorlichting. 

 De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de 
vertrouwelijkheid is gegarandeerd; 

 De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij; 
 De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er 

melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij brengt alleen met toestemming van de 
betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie; 

 
De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur benoemd en adviseert het bestuur gevraagd en 
ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop 
dit is te voorkomen.  
 
Onder ongewenst gedag wordt verstaan:  
 
 In het algemeen elk gedrag van de ander dat als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend 

ervaren mag worden. 
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 Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele 
geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven 
aspecten van het uiterlijk of de persoon. 

 Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: 
 het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, 

  (privé)leven of verleden van de betrokkene, 
 het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de 

  betrokkene of het voeden van geruchten  
 het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, 

  inzake laakbare daden of gedrag. 
 Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de 

klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager 
het normaal functioneren onmogelijk te maken. 

 Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen 
vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn 
voor de ander. 

 Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en 
uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst 
worden ervaren. 

 
De vertrouwenspersoon rapporteert, indien van toepassing, rechtstreeks aan het bestuur van vv 
Tricht. 
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
 
Wat is een VOG? 
VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag. Bij het 
aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Kom de 
vrijwilliger door de screening, dan ontvangt hij of zij een VOG. 
Het bestuur van de vv Tricht heeft besloten, dat er vanaf seizoen 2020-2021 voor ieder kaderlid dat 
omgang heeft met minderjarigen verplicht wordt tot het kunnen overleggen van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). De aanvragen VOG worden gecoördineerd en geadministreerd door de 
vertrouwenspersoon. 
Door het aanvragen van een VOG komt de VV Tricht meer te weten over iemands verleden. Zo 
voorkom je bijvoorbeeld dat je een voor ontucht veroordeelde jeugdtrainer aanstelt. Een VOG is een 
controlemiddel, en kan ongewenst gedrag niet voorkomen! 
Deze VOG leidt niet tot financiële kosten voor een kaderlid. De VOG wordt gratis verstrekt. 
 
De procedure is als volgt: 
 
1. VOG klaarzetten  
Voorzitter zet de aanvraag in gang en geeft aan waarop iemand gescreend moet worden: omgang 
met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 
85) en vult de naam en het e-mailadres van de vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een mail met een link om 
de rest van de gegevens in te vullen en akkoord te geven. 
 
2. De vrijwilliger vult het formulier in 
Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening 
wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de 
vrijwilliger op de mat. 
 
3. VOG inleveren bij de vereniging  
De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de club, de vertrouwenspersoon.    
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Huisregels 
 

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het verboden: 
Alcoholische dranken te consumeren indien men jonger is dan 18 jaar. 
Alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.  

Drugs, lachgas, wapens en messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen in het bezit 
te hebben.  

Geweld, diefstallen en vernielingen te plegen.  

Discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te 
plegen.  

In het clubhuis/kantine, kamers, toiletten, hal/entree, kleedkamers te roken. 
 
KNVB-regels:  
Het is verboden om binnen de grenzen van het sportcomplex vuurwerk af te steken.  

Het verkopen en nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan in het clubhuis of op het 
terras. Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden.  

Buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers 
genuttigd worden. Glaswerk is zowel op het terras als langs de lijn verboden. 

Het is verboden te roken in de dug-outs en op/langs het kunstgrasveld . 

 
Aanvullende regels VV Tricht  
Het is niet toegestaan om de kantine met voetbalschoenen te betreden.  

Het is m.u.v. barpersoneel niet toegestaan om de ruimte achter de bar te betreden.  

Alle voertuigen dienen te worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plaatsen.  

Huisdieren zijn op ons sportpark toegestaan, mits aangelijnd en behoeften worden opgeruimd door 
de eigenaar.  

Het zelf meebrengen en/of nuttigen van alcoholische dranken is op ons sportpark niet toegestaan.  

Regels en instructies met betrekking tot betreding en instandhouding van het kunstgrasveld dienen 
te allen tijde te worden opgevolgd. 
Men dient aan de bar/de snackcorner contant of via pinautomaat te betalen.  
 
Communicatie:  
Het bestuur van VV Tricht roept op om een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Dit 
geldt zowel voor directe communicatie als via Social Media. Onfatsoenlijk taalgebruik, racisme of 
andere vormen van disrespect worden niet getolereerd.  
Het goedkeuren van (nieuws)berichten op de website van VV Tricht is voorbehouden aan de website 
redacteur. Gebruikers kunnen copy aanleveren, mits ingelogd met zijn/haar persoonlijke 
inloggegevens, de inhoud van het bericht betrekking heeft op de functie van degene die het bericht 
aanlevert. 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor berichten geplaatst door derden en heeft het recht om 
berichten zonder kennisgeving te verwijderen.  
 
Seksuele intimidatie  
Voor wat betreft gedragsregels omtrent seksuele intimidatie conformeert V.V. Tricht zich aan de 
gedragsregels van NOC*NSF. Zie Gedragscode VV Tricht. 
 
Overige regels:  
Alle aanwijzingen van bestuur, medewerkers of medeleden die verband houden met onze huisregels 
moet u opvolgen. Klachten dient u direct te melden bij het bestuur.  
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Het bestuur dan wel personen die vrijwillig voor onze vereniging werkzaam zijn kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die 
bezoekers mochten ondervinden.  
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Gedrag 
 

Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels, maar er bestaat meer dan alleen opvolging 
en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn. Onze vereniging kent haar 
eigen huis- en gedragsregels, maar onderschrijft ook standaard omgangsregels en specifieke regels 
en codes voor het voorkomen van seksuele intimidatie. We dienen ons op een fatsoenlijke en 
acceptabele manier te gedragen teneinde het positief klimaat binnen VV Tricht te behouden. 
 
Hiertoe is een “gedragscode‟ opgesteld. Zie bijlage “Gedragscode VV Tricht”. De gedragscode omvat 
het geheel van gedragsregels en omgangsregels die gelden bij VV Tricht en vormt een integraal 
onderdeel van de regelgeving binnen VV Tricht, zoals bijvoorbeeld de Statuten. De gedragscode dient 
bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van 
onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Alle spelende en niet-spelende leden, 
kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, worden 
geacht zich aan deze gedragscode te houden. Het document draagt bij aan het 
bewustwordingsproces van spelers, begeleiders, trainers, coaches, elftalleiders, ouders, vrijwilligers, 
bestuurders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de 
voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een 
voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragscode te bewaken.  
 
Jeugdleden ontwikkelen zich bij VV Tricht niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Er worden in 
klein verband (medespelers, tegenstanders) en in groot verband (het team) sociale vaardigheden 
opgedaan. Respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet, vriendschappen; we hebben 
het allemaal moeten leren en in verenigingsverband komt het wekelijks aan de orde. Sport leert 
bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen. 
 
Bij VV Tricht behoort de jeugd zich geborgen te voelen. Onze voetbalvereniging wil daarom een 
warme en veilige omgeving kunnen bieden. Een omgeving waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en 
geweldloos kunnen genieten van de voetbalsport en het verenigingsleven. VV Tricht is zich bewust 
van haar maatschappelijke functie en hecht daarom veel waarde aan het hiervoor genoemde. 
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Privacy – Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

AVG 
Met ingang van 25 mei 2018 handhaaft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse 
privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG). Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, 
sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de 
AVG voldoen. Hiertoe is VV Tricht aangesloten bij de Stichting AVG Verenigingen. 
 

Sportlink 
Sportlink is een organisatie die over gegevens van leden beschikt en dient vanuit deze rol helder te 
maken wat het doet om de privacy van persoonsgegevens te borgen. Vaak 
wordt hierbij gesproken over een ‘bewerkersovereenkomst’ of ‘verwerkersovereenkomst’. Sportlink 
heeft al haar apps voorzien van functies en uitleg over de bewaking van de privacyaspecten. Tevens 
zijn in de Sportlink voorwaarden alle aspecten van de zogenoemde bewerkersovereenkomst al 
opgenomen. De KNVB en een bij de KNVB aangesloten vereniging hoeven dus onderling, voor wat 
betreft het over en weer verstrekken van (persoons)gegevens via de systemen van Sportlink, geen 
be- of verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze verstrekkingen worden namelijk niet beschouwd als 
verstrekkingen aan derden in de zin van privacywetgeving. 
 
Tijdens trainingen, wedstrijden en activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden, welke geplaatst 
worden op onze site, op Facebook en in de krant. Mocht je dit niet wenselijk vinden, geef dit dan  
door via privacy@vvtricht.nl 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig 
wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Vragen over het privacy beleid:  
privacy@vvtricht.nl  
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 
persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 
eventueel van ons ontvangen. 
 

mailto:privacy@vvtricht.nl
mailto:privacy@vvtricht.nl
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Verstrekking van persoonsgegevens aan derden  
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de 
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de 
tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.  
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Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens  
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging 
op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage 
te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij 
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de 
Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens 
van de Vereniging hebben ontvangen. 
 

Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.  
 

Minderjarigen  
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw 
ouder of voogd te overleggen.  
 

Links naar andere websites  
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing 
op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De 
Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende 
privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 

Wijziging van het privacy beleid  
De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de 
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de 
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke 
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.  
 

Contactgegevens  
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken 
tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: Gerda Uiterwaal  
E-mail: privacy@vvtricht.nl  
Telefoonnummer:   
 

Cookies  
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en 
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken 
cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker 
worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of 
dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies 
zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.  
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies 
mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 
noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 
wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.  
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U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
Help-functie van uw browser.  
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens  
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 
de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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Overige commissies 
 

Activiteitencommissie 
Binnen de VV Tricht zijn 2 activiteiten commissies actief: 
 
WAC (Winter Activiteiten Commissie) voor het organiseren van jeugdactiviteiten in de winterperiode 
 
Activiteiten Commissie voor de organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor 
de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en 
een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.  
 

Jubileumcommissie en Evenementen 
Ad Hoc event- en taakomschrijving/invulling. 
 

Toernooicommissie 
Verzamelt de uitnodigingen voor de toernooien en maakt in overleg met de betrokken coördinatoren 
een verdeling per team.  De toernooicommissie is verantwoordelijk voor de toernooien die bij de 
eigen vereniging worden georganiseerd.  Zorgt voor de administratieve afhandeling van de 
uitnodigingen en zorgt ervoor dat de leiders van de elftallen tijdig op de hoogte zijn bij welke 
toernooien ze staan ingeschreven.  Zorgt ervoor dat de programmaboekjes tijdig in het bezit zijn van 
de leiders. 
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Geledingen binnen VV Tricht 

  
Club van 50 
Binnen de vv Tricht is een separate groep leden actief als “Club van 50”. Deze club valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de Algemene Vergadering en het bestuur. 
 
Doelstelling: zoveel mogelijk geld sparen om waar nodig een substantiële bijdrage te kunnen leveren 
aan een grote besteding en niet het geld beschikbaar te stellen voor allerlei dingen die te maken 
hebben met de dagelijkse gang van zaken van de V.V. Tricht, welke uit de normale exploitatie 
moeten kunnen worden voldaan door de V.V. Tricht. Deze hoofddoelstelling is vastgelegd in de 
vergadering van 18 september 2000. 
In 1998 zijn is deze club gestart met ca. 50 leden, die toen nog ƒ 100 per jaar bijdroegen. Inmiddels 
zijn er bijna 60 leden. Het zou natuurlijk mooi zijn om de 100 te halen.  
Bij de oprichting is ook de bevoegdheid gegeven aan de commissie van de Club van 50 om 
incidenteel een kleinere bijdrage te verstrekken aan de V.V. Tricht, voor een activiteit die naar het 
oordeel van de commissie niet binnen de normale exploitatie van de VV Tricht valt. 
In het verleden zijn meerdere bijdragen door de Club van 50 verstrekt. De grootste bijdrage tot nu 
toe is de bijdrage van € 14.143 voor een beregeningsinstallatie. 
Met ingang van 2009 is het contributiejaar gelijkgesteld aan het kalenderjaar. 
De contributie van enig jaar dient te zijn voldaan voor 31 december van dat jaar. 
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom en kunnen zich opgeven bij een van de onderstaande 
commissieleden of middels e-mail naar clubvan50@vvtricht.nl. Ook voor vragen en- of suggesties 
kunt u zich bij onderstaande commissieleden melden. 
 
Bestuursleden: 
Leon vd Bergh 
Guido de Wildt 
Roef vd Poel 
Johan de Gier 
  

mailto:clubvan100@vvtricht.nl?subject=Club%20van%20100
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Bijlage – Gedragscode VV Tricht 
 

Gedragscode algemeen 
Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen VV Tricht, zoals 
bijvoorbeeld de Statuten. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen 
die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, worden geacht zich aan deze gedragscode te 
houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de 
gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor 
naleving ervan. Met deze gedragscode geeft VV Tricht aan, welk gedrag en welke houding de 
vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle 
verenigingsactiviteiten. Bij het gebruik van „mannelijke‟ woorden (hij, hem, speler, voetballer, e.d.), 
kan ook het „vrouwelijke‟ equivalent worden gelezen (zij, haar, speelster, voetbalster, etc.). 
 

Gedragscode uitgangspunten 
De uitgangspunten van onze gedragscode zijn steeds sportiviteit, respect en uniformiteit. 
· VV Tricht is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen, die op sportieve wijze in 
verenigingsverband wil voetballen. 
· Sporten doen we met elkaar. Met teamgenoten en met tegenstanders. Wie tegen zijn verlies kan, is 
altijd winnaar. 
· Wanneer iemand zich onsportief gedraagt, mag dit geen aanleiding geven tot een onsportieve 
tegenreactie. 
· Voetballen is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. 
· We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het 
voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. 
· We respecteren onze medespelers en onze tegenstanders. 
· We respecteren bovendien andermans eigendommen. 
· Niet alleen voetballers maar ook scheidsrechters en grensrechters kunnen en mogen fouten maken. 
We respecteren daarom dat scheidrechters en grensrechters ook vergissingen kunnen en mogen 
maken. 
· Lid zijn van VV Tricht is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden 
moeten bereid zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten. 
 

Gedragscode aansprakelijkheid 
Een verenigingslid (speler, ouder/verzorger en supporter) is hoofdelijk aansprakelijk voor persoonlijk 
aangerichte schade en/of vernieling aan eigendommen van de eigen vereniging, van tegenstanders 
en voor persoonlijke schade. 
 

Gedragscode sancties 
Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de 
overtreding zal het bestuur passende maatregelen nemen. 
 

Gedragscode communicatie 
Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over de gedragscode en (doen) 
handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat de gedragscode gaat leven, wordt 
uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het 
lid/ouder/verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode. De gedragscode wordt ook 
gepubliceerd op de website van VV Tricht. 
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Het bestuur van vv Tricht roept op om een respectvolle, eerlijke manier met elkaar te 
communiceren. Dit geldt zowel voor directe communicatie als via Social Media. Onfatsoenlijk 
taalgebruik, racisme of andere vormen van disrespect worden niet getolereerd. Praat met elkaar, 
niet over elkaar. Ga net als de bestuursleden, met een ieder die dat wil, de dialoog aan, sta open 
voor ieders geluid, ieders idee. Echter, begrijp dat er compromissen gesloten moeten worden en dat 
niet iedereen tevreden gesteld kan worden. Zoek de verbinding in plaats van de tegenstelling. De 
leden moeten het met elkaar doen! Steek je energie in het bijdragen, hoe klein of hoe groot dan ook, 
aan het doel van onze vereniging: voetballen en het faciliteren ervan! 
Bestuursbesluiten zullen via de website van de club worden gecommuniceerd. 
 
In het geval aan een lid in alle vertrouwelijkheid mededelingen worden gedaan, documenten worden 
gedeeld, dan verwacht de vereniging dat dit lid zich aan deze vertrouwelijkheid houdt. 
 
Het plaatsen van (nieuws)berichten op de website van vv Tricht door leden is toegestaan, mits: 

- degene die het bericht plaatst is ingelogd met zijn/haar persoonlijke inloggegevens; 
- de inhoud van het bericht betrekking heeft op de functie van degene die het bericht plaatst; 
- de inhoud van het bericht is goedgekeurd door de “content editor”  

 
Het bestuur behoud zich het recht voor om berichten zonder kennisgeving te verwijderen.  
Het bestuur is niet aansprakelijk voor berichten geplaatst door derden. 
 

Omgangsregels 
Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de 
relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport 
gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ 
kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven 
aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.  
Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels 
overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de 
sportbond. 
 
Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van 
lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het 
douchen in gemeenschappelijke ruimten. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt 
om overschrijding van grenzen te voorkomen.  
 
Bij VV Tricht gelden de volgende omgangsregels: 
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de 
sportvereniging. 
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. Ik val de ander niet lastig. 
4. Ik berokken de ander geen schade. 
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
7. Ik negeer de ander niet. 
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 
10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk 
leven of uiterlijk. 
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13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, 
vraag ik een ander om hulp. 
14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet 
aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de betreffende coördinator, commissielid of bestuur 
 

Gedragsregels - Algemeen 
De volgende algemene gedragsregels gelden: 
· Leden van VV Tricht voldoen op tijd de contributie. Achterstand in de contributiebetaling kan ertoe 
leiden dat er geen trainingen en wedstrijden resp. gevolgd en gespeeld mogen worden. 
· Leden van VV Tricht accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol; beslissingen 
van grensrechters worden eveneens geaccepteerd. 
· Leden van VV Tricht behandelen het materiaal, de velden en de gebouwen duurzaam op een 
respectvolle wijze. 
· Leden van VV Tricht worden geacht om een medelid aan te spreken in het geval dit medelid 
gedragsregels overtreedt. 
· Leden van VV Tricht dienen zich te houden aan de hem door de vereniging of door de KNVB 
opgelegde sanctie n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging zal de eventueel door de 
KNVB opgelegde boetes / administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid. 
 

Gedragsregels – Drugs en Alcohol 
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. De gedragsregels met 
betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs wordt daarom specifiek onder de aandacht gebracht: 

- Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het verboden om  
alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar.  

- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik van alcohol en tabak in 
het bijzijn van jeugdleden geeft een slecht voorbeeld en wordt afgekeurd. 
 Er geldt een algeheel rookverbod in het gebouw. 
 Op en rond de velden is het gebruik van alcohol niet toegestaan. 

- Het bezit en/of gebruik van drugs is op ons sportcomplex ten strengste verboden en leidt 
minimaal tot verwijdering van ons complex en disciplinaire maatregelen. 

 

Gedragsregels - Supportershome 
Beschouw de kantine als de huiskamer van onze vereniging. Toon respect voor andermans 
eigendommen en waardering voor de vrijwilligers achter de bar. Wanneer gebruik wordt gemaakt 
van het terras gelden dezelfde regels als die voor de kantine. Ga zorgvuldig met het meubilair en het 
materiaal om. Roken in de kantine is niet toegestaan. 
De rommel die we maken ruimen we zelf op. Lege glazen en flesjes inleveren bij de bar en afval in de 
vuilnisbakken. Stoelen en banken zijn bestemd om op te zitten. Er wordt niet op stoelen gestaan en 
niet op tafels gezeten. 
Agressief of ander normafwijkend gedrag wordt niet getolereerd en leidt minimaal tot verwijdering. 
 

Gedragsregels – Op en rond het sportcomplex Crayestein 
Fietsen en brommers dienen in/bij de fietsenrekken te worden geplaatst. 
Auto’s dienen te worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. 
De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (ambulance) vrijgehouden. Het is 
verboden te parkeren voor de entree van ons sportcomplex. 
Matig de snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Er wandelen doorgaans veel mensen van 
sportcomplex naar parkeerterrein. Respecteer het milieu en de groenvoorzieningen 
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De voetbalvelden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar een ander veld 
wandelt. 
Toeschouwers dienen tijdens een wedstrijd achter de lijnen te blijven en (indien aanwezig) ook 
achter de hekken en de reclameborden. 
Alleen diegene die in verband met training of wedstrijd op het veld dienen te zijn mogen op het veld 
verblijven. 
Laat geen afval en etensresten achter op het veld of langs de lijn en deponeer dit in de aanwezige 
vuilnisbakken. 
Behandel de velden, de doelen, de materialen, de trainingsvoorzieningen e.d. zorgvuldig om een 
lange duurzaamheden te waarborgen. 
Meld onvolkomenheden aan het materiaal etc meteen aan algemene zaken 
 

Gedragsregels Doelgroepen – Algemeen 
Er zijn normen die voor iedereen gelden: 

 Respecteer je sport en alle actieve en passieve deelnemers. 
 Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. 
 Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij sport. 
 Streef gezamenlijk naar een faire sportbeoefening 

 

Gedragsregels Doelgroepen – Trainers, leiders en medisch verzorgers (lees: 

begeleiders) 
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op begeleiders van toepassing. Begeleiders hebben 
een bijzondere voorbeeldfunctie voor de (jeugd)spelers. 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan 
voelen. 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn 
waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het 
kader van de sportbeoefening. 
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover 
de sporter. 
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien 
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de 
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, 
zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en 
borsten. 
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk 
communicatiemiddel dan ook. 
7. De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect 
omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de 
hotelkamer. 
8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen 
schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie 
de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of 
instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van 
de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering 
staan. 
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10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de 
sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de 
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 
12. Begeleider houdt steeds in gedachten dat hij een voorbeeldfunctie heeft en handelt als zodanig. 
13. De begeleider is redelijk in zijn eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van 
jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 
14. De begeleider leert spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te 
worden. 
15. De begeleider toont respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en 
tegenstanders. 
16. De begeleider bedenkt dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is 
slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 
17. De begeleider schreeuwt niet en maakt de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een 
wedstrijd verliezen. Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof 
wanneer het verdiend is. 
18. De begeleider onthoudt zich van discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, 
irriteren of kwetsen. 
19. De begeleider helpt de (jeugd)scheidsrechters in moeilijke gevallen en laat hem/haar niet aan zijn 
lot over. 
20. De begeleider gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens het uitvoeren van uw functie. 
21. De begeleider is op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen. 
22. De begeleider lost wangedrag of andere problemen binnen het team op en rapporteert aan de 
commissaris jeugd of senioren. 
23. De begeleider ziet erop toe dat bij uit- en thuiswedstrijden spelers de kleedkamer schoon 
achterlaten wordt. 
24. De begeleider is verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring 
nemen van (kostbare) spullen van de spelers. 
25. De begeleider zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden en is  
verantwoordelijk voor het (wedstrijd)materiaal (kleding, ballen, etc). 
 

Gedragsregels Doelgroepen – Spelers 
Het is niet eenvoudig om goed gedrag en ongewenst gedrag in een aantal regels te bevatten. 
We noemen hieronder de grote lijnen en verwachten ook dat spelers zelf nadenken over wat wel en 
niet acceptabel is en hiernaar handelen. 
 

 Kom afspraken na in team- en clubverband. 
 Voetbal met sportiviteit en met teamgeest. 
 Steun elkaar binnen en buiten het veld. Je bent onderdeel van een team. 
 Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. 
 Gedraag je niet alleen binnen maar ook buiten het veld sportief. 

 
Zorg ervoor dat je ruim tevoren aanwezig bent voor wedstrijd en training. Voor een training geldt 
een aanwezigheid van minimaal 15 minuten voor aanvang en voor een wedstrijd geldt het 
aangegeven tijdstip. 
Meld je tijdig af bij leider of trainer wanneer je verhinderd bent bij training of wedstrijd. 
Reguliere trainingen zijn niet vrijblijvend. Afmelden dient bij voorkeur 24 uur van tevoren onder 
vermelding van een reden te gebeuren. 
Laat geen waardevolle spullen achter in het kleedlokaal. Geef deze in bewaring bij je leider of 
organiseer zelf wat. 
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Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook 
wordt niet geaccepteerd. 
Accepteer het gezag van de scheidsrechter, de beslissing van een grensrechter, van de leiding van het 
team en van bestuursleden en kaderleden. 
Accepteer en respecteer de besluiten van de scheidsrechters en grensrechters, ook al ben je het er 
niet mee eens. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en 
woorden. 
Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om jouw team aan 
te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 
Geef tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd altijd een hand. Feliciteer de tegenstander 
met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. 
Laat kleedkamer en clubhuis schoon achter. Voetbalschoenen altijd buiten uitkloppen. 
Wees bij uitwedstrijden een nette gast. Laat ook daar de kleedkamer schoon achter. 
Wees zuinig op de eigendommen van je eigen vereniging, maar ook van de vereniging waar je te gast 
bent. 
Doe naar vermogen vrijwilligerswerk en doe zo veel mogelijk mee aan acties en evenementen. 
Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er mogelijkheden worden geboden om 
te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend. 
 

Gedragsregels Doelgroepen – Ouders/verzorgers 
Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter de ouders zich aan afspraken 
over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Alle 
gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing. 
Forceer een kind niet wanneer het geen interesse toont om deel te nemen aan een sport. 
Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de voetbalclub van uw zoon of 
dochter. 
Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. 
Zie erop toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. 
Controleer (bij jonge spelers) voor vertrek op aanwezigheid van juiste kleding, schoenen en 
scheenbeschermers. 
Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Wees daarom positief langs de lijn en respecteer de 
beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter. 
Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek de integriteit van 
dergelijke personen niet in twijfel. 
Gebruik geen tactische kreten, want ze hebben het al moeilijk genoeg met de bal, met zichzelf en 
met de tegenstander. 
Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. 
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd. 
Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld. 
Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn. Moedig de spelers positief 
aan. 
Stimuleer uw kind volgens de regels van het spel te spelen. 
Maak het kind niet belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een 
wedstrijd heeft verloren. 
Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos, de volgende keer beter. 
De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal. 
Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Goed voorbeeld doet goed volgen. 
Help waar mogelijk bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 
Doe naar vermogen mee aan vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 



 

 
48 

Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainer/leider/coach. Zij geven hun tijd en kennis om 
het sporten van uw kind mogelijk te maken. 
Geef de trainer/leider/coach de gelegenheid hun team te coachen en te begeleiden. Toon uw 
positieve aanmoedigingen enthousiasme, maar laat de coaching en begeleiding over aan de 
trainer/coach/leider. 
Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt. 
Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. 
  

Gedragsregels Doelgroepen – Vrijwilligers 
Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode. 
Zie erop toe dat de gebruikte ruimtes netjes en schoon worden achtergelaten. 
Neem bij constatering van overtredingen van de gedragscode contact op met de 
eerstverantwoordelijke. Dat kan de leider, de trainer, een commissielid of een bestuurslid zijn. 
Fungeer als voorbeeld en gedraag u ten alle tijden sportief en respectvol naar anderen. 
Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand 
opzettelijk. 
Wees zuinig op kleding en materialen van VV Tricht. 
 

Gedragsregels Doelgroepen – Bestuurders/commissieleden 
Wees als bestuurder steeds bewust van de voorbeeldfunctie die een bestuurder heeft naar spelers, 
ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers en medebestuurders. 
Sta niet toe dat een sportactiviteit primair voor de toeschouwers wordt gemaakt. 
Wees erop alert dat toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen. 
Maak de gedragscode voor iedereen openbaar. 
Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers zich bewust zijn van 
hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot sportiviteit. 
Zorg voor goed toezicht van trainers en (spel)leiders opdat zij in staat zijn sportiviteit en goede 
technische vaardigheden te bevorderen. 
 

Voorkomen van ongewenst gedrag 
Het bestuur van VV Tricht ziet het als zijn kerntaak om alle leden en met name de jonge leden een 
veilige omgeving te bieden. We willen de huidige situatie waarin kinderen en jongeren kunnen 
groeien en bloeien bij onze club, behouden. Maatregelen nemen om seksuele intimidatie te 
voorkomen horen daarbij. 
 

Definitie begrip seksuele intimidatie 
1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non 
verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt 
ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik.  

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 
250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten 
 
De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en 
aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door de Sportbonden en 
NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering. Hij is van toepassing op ieder lid van 
een sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van 
toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan 
sportactiviteiten.  
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Coaches, trainers (begeleiders) van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om 
het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in 
de gedragsregels doelgroepen. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in 
geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang 
die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn per doelgroep van 
toepassing.  
Zowel de definitie van seksuele intimidatie, als de gedragsregels, zullen bij de behandeling van 
concrete klachten over seksuele intimidatie als toetssteen worden gebruikt. 

 

Voorkomen van ongewenst gedrag – Meldprotocol 
Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten 
worden. Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, 
aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een 
verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. 
Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met 
kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende 
contacten tussen pupillen onderling. Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die 
in werking kan worden gezet na een melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake 
is van een (vermoeden) van een strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) 
maatregelen ten opzichte van de beschuldigde. Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo 
zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur 
dan ook een beroep doen op in- of externe deskundigen. 
Alle vrijwilligers hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en 
grensoverschrijdend gedrag. We verwachten dat zij niet alleen de grovere vormen serieus nemen, 
maar ook de zogenaamde „kleinere‟ grensoverschrijdingen. Deze komen het meest voor en zijn vaak 
een signaal voor een klimaat waarin ernstigere vormen meer kans kunnen krijgen. Wanneer je 
mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag signaleert, verwachten we dat je de betreffende 
perso(o)n(en) daarop aanspreekt en corrigerend optreedt. 
 

Voorkomen van ongewenst gedrag - Meldplicht 
Iedereen die seksueel misbruik vermoedt, of erover hoort, is verplicht dit te melden de 
vertrouwenspersoon. 
Wanneer medewerkers twijfelen over de ernst of het terecht zijn van een vermoeden, geldt een 
consultatieplicht bij een vertrouwenspersoon die zij om advies kunnen vragen. 
De meldplicht overstijgt alle andere belangen die in het geding zouden kunnen zijn, zoals de wens tot 
geheimhouding bij het slachtoffer. Het is niet aan medewerkers om aan waarheidsvinding te doen, 
dit kan een eventueel juridisch traject verstoren. Let wel: een melding is géén beschuldiging! Na een 
melding wordt zorgvuldig en objectief onderzocht wat er aan de hand is. Er is oog voor zowel de 
privacy en belangen van het vermoedelijke slachtoffer als die van de beschuldigde. 
Het bestuur laat zich desgewenst adviseren door (externe) deskundigen over verdere handelwijzen: 

 gesprek met beschuldigde 
 informatief gesprek met de politie 
 instellen calamiteitenteam 
 in gang zetten meldprocedure 
 aangifte bij politie 
 voorlopige maatregelen t.a.v. de vermoedelijke pleger/beschuldigde 
 veiligstellen en opvang van het slachtoffer 
 informatie aan betrokkenen 
 nazorg 

 



 

 
50 

Voorkomen van ongewenst gedrag - Zwijgplicht 
Naast de meldplicht geldt een voorlopige zwijgplicht voor het bestuur, de melder en vrijwilligers 
binnen de vereniging ten opzichte van derden. Natuurlijk kunnen deze betrokkenen zich wel uiten bij 
de vertrouwenspersoon. Een voorlopige zwijgplicht is nodig zodat er niet meer personen bij een zaak 
worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden 
voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als “schuldig‟ wordt bestempeld. De 
zwijgplicht is ook belangrijk om te zorgen dat een eventuele strafrechtelijke procedure niet wordt 
belemmerd. 
  

Voorkomen van ongewenst gedrag – Hoe te handelen 
Er zijn vele signalen die op seksueel misbruik kunnen duiden, maar het belangrijkste signaal is 
misschien wel: ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. 
Ga bij jezelf het volgende na en probeer alleen feiten te benoemen: 

 Wanneer begon de ongerustheid? Waardoor? Wat is er precies gebeurd? 
 Om welke signalen gaat het? Wanneer doen ze zich voor? 
 Zijn er geleidelijke of plotselinge gedragsveranderingen? Hoe lang is dit al aan de hand? 

Het kan ook zijn dat een jeugdlid je spontaan vertelt over het misbruik, een ouder zijn zorgen naar 
je uitspreekt, of dat je het zelf ter plekke constateert. 

 
DOEN 

 Zorg voor de veiligheid van het kind/de jongere. 

 Als je iemand op heterdaad betrapt: Laat het slachtoffer niet alleen 

 Meld het onmiddellijk aan bestuur of vertrouwenspersoon 

 Als de situatie bedreigend is: bel 112 zodat de politie kan ingrijpen 

 Laat de toestand zoveel mogelijk onaangeroerd in verband met eventueel sporenonderzoek. 
Bel de zedenpolitie (112), meld waarover het gaat en vraag om instructies. 

 Stel zo weinig mogelijk vragen. Luister en stel het kind op zijn/haar gemak. 

 Schrijf alles zo letterlijk en feitelijk mogelijk op, ook de vragen die je hebt gesteld. 

 Vertel dat je verplicht bent het verhaal aan het bestuur te melden, maar dat er geen stappen 
buiten medeweten van het slachtoffer om worden genomen. 

 Meld het vermoeden direct bij het bestuur. Bij twijfel consulteer de vertrouwenspersoon. 

 Verwijs de persoon desgewenst naar een vertrouwenspersoon. 

 Blijf beschikbaar voor het kind/de jongere en blijf de normale begeleiding bieden. 
 
LATEN 

 Handel nooit op eigen houtje! 

 Hoor het vermoedelijke slachtoffer niet uit. Het uithoren van het vermoedelijke slachtoffer 
en/of het spreken met contactpersonen van het vermoedelijke slachtoffer kan een eventueel 
juridisch traject verstoren. Het is niet aan de vrijwilliger om aan waarheidsvinding te doen! 

 Neem bij een vermoeden nooit zelf contact op met de vermoedelijke pleger. 

 De beste manier om het misbruik te stoppen en aan te pakken, is een objectief en een 
officieel onderzoek. 

 Denk aan de (voorlopige) zwijgplicht! 

 Beloof nooit geheimhouding, ook niet wanneer een slachtoffer erom vraagt. 

  

Gedragscommissie 
Het is van groot belang dat spelers, leiders en/of ouders (ernstige) incidenten z.s.m. melden bij de 
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon rapporteert, indien van toepassing, rechtstreeks aan 
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de gedragscodecommissie (het bestuur van vv Tricht, om ernstig wangedrag onafhankelijk te 
onderzoeken en eventueel te sanctioneren treedt het bestuur als Gedragscodecommissie op). 
 
Taken Gedragscodecommissie 
* Het onderzoeken en beoordelen van ernstig wangedrag en ernstige incidenten. 
* het behandelen van schriftelijk en mondeling aangemelde incidenten 
* aan betrokkene(n) opleggen van een sanctie: berisping, uitsluiting, schorsing of royement. 
Royementen worden uiteindelijk door het bestuur voorgelegd aan de ALV; bestuur kan echter een lid 
tijdelijk op non-actief plaatsen totdat besluitvorming in de ALV plaatsvindt. 
* vastlegging eindrapportage over ieder incident en bijbehorend advies/besluit. 
De gedragscodecommissie wordt op verzoek ingeschakeld door de vertrouwenspersoon, of een lid 
van de vereniging bij ernstig wangedrag of ernstige incidenten. 
De commissie streeft erna binnen 14 dagen een besluit te nemen. De commissie zal o.a. het 
Handboek Tuchtzaken van de KNVB gebruiken als hulpmiddel voor het bepalen van de sancties. 
De gedragscodecommissie zal daarna binnen drie werkdagen het besluit schriftelijk aan de 
betrokkene(n) meedelen. 
Welke handelingen kunnen o.a. in aanmerking komen voor royement? 
* mishandeling 
* molestatie 
* ongewenste intimiteiten etc. 
* drugsgebruik of handel 
* ernstig vandalisme 
* diefstal 
Taak en sanctie-advies van de gedragscommissie staan los van de tuchtcommissie KNVB en eventueel 
Justitie. Het bestuur blijft bevoegd om in geval van ernstige incidenten een voorlopige sanctie op te 
leggen. 
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Bijlage - Reglement Raad van Advies 
 
Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
• ALV: de Algemene Ledenvergadering van de VV Tricht 
• bestuur: het bestuur van de VV Tricht zijnde natuurlijke personen die de vereniging 
vertegenwoordigen; 
• RvA: Raad van Advies van de VV Tricht 
Het reglement wordt vastgesteld door de ALV op voordracht van het bestuur. 
Het reglement bevat de regels met betrekking tot de taken, de bevoegdheden en het functioneren 
van de Raad van Advies. 
 
Artikel 2 Taken en bevoegdheden 

 de Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over de koers en het 
functioneren van de vereniging en het te voeren bestuursbeleid, over onderwerpen die 
binnen de vereniging spelen. Het gaat Het gaat met name om die zaken, welke niet direct te 
maken hebben met het (technische aspect van) voetbal, maar die wel van belang zijn voor de 
randvoorwaarden om het voetbal mogelijk te maken. 

 de Raad van Advies functioneert onafhankelijk van het bestuur en zal een klankbord en 
adviesorgaan zijn voor het bestuur; 

 De RvA is geen commissie of werkgroep en heeft formeel (statutair) geen enkele 
bevoegdheid of bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

 Adviezen van de RvA zijn niet bindend 
 De RvA is geen adviesorgaan voor afzonderlijke commissies en leden van de VV Tricht. 
 Leden van de Raad van Advies moeten te allen tijde handelen in het belang van de 

doelstelling van de vereniging 
 de Raad van Advies zal zich inzetten om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te 

streven naar continuïteit, verdere ontwikkeling en professionalisering van de vereniging 
 In de samenwerking tussen het bestuur en de Raad van Advies dient er sprake te zijn van 

bevordering van uitwisseling en kennisvergroting teneinde de ontwikkeling en verbetering 
van de maatschappelijke aansluiting van de vereniging tussen vraag- en aanbodzijde te 
bereiken; 

 De Raad van Advies kan door de ALV gevraagd worden heeft een belangrijke uitvoerende 
taak aangaande de werving en selectie van (indien gewenst) bestuursleden. 

 In het geval van een onvoorzien aftredend dagelijks bestuur neemt de Raad van Advies waar 
en neemt het initiatief tot het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering. 

 Bij vermeend wanbeleid kan de RvA overgaan tot het uitschrijven van een ALV. Deze ALV 
dient uitgeschreven te worden conform de statuten van de VV Tricht 

 De RvA kan zelf en op verzoek verantwoording afleggen over de uitoefening van haar taken 
aan de ALV. 

 
 
Artikel 3 Samenstelling, voordracht en benoeming 
De RvA bestaat idealiter uit 5 personen, waarvan 1 voorzitter, welke een afspiegeling zijn van het 
ledenbestand.  De leden van de RvA moeten “feeling” hebben met de vv Tricht cultuur / organisatie. 
Leden van de RvA ontvangen geen vergoeding 
 

- De leden van de RvA kunnen worden voorgedragen door de ALV, het bestuur en door 
de RvA. 
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- De benoeming van een lid geschiedt door de ALV. De ALV kan het bestuur hiertoe 
mandateren indien dit door omstandigheden noodzakelijk is, waarbij de benoeming in deze 
situatie pas definitief is als de ALV deze heeft bekrachtigd. 

- Een lid wordt aangesteld voor een periode van drie jaren, waarna de aanstelling steeds kan 
worden verlengd met een additionele periode van telkens drie jaren. 

- Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de RvA. 
- Er zal worden gestreefd naar een bezetting van minimaal drie personen. Het maximum 

aantal leden van de RvA is vijf personen. 
- Om de continuïteit te waarborgen, heeft het de voorkeur dat niet de gehele RvA wisselt 
- Over de samenstelling van een nieuwe RvA kan de RvA een advies uitbrengen. 

 
Artikel 4 Profiel leden RvA 
Bij de samenstelling van de RvA zal rekening worden gehouden met onderstaand profiel voor een 
beoogd lid: 

- een gerespecteerd (oud) lid van de VV Tricht 
- affiniteit met de doelstelling van de VV Tricht  zoals weergegeven in de officiële stukken zoals 

statuten, reglementen en beleidsplannen en het onderschrijven hiervan; 
- bereid kennis te nemen van het beleid van de VV Tricht en de lopende zaken; 
- in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het 

lidmaatschap; 
- bereid zijn/haar kennis en ervaring belangeloos in te zetten ten behoeve van de VV Tricht  

 
Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met de VV Tricht c.q. met één van de 
andere leden van de RvA dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt. 
 
Artikel 5 Bijeenkomsten 

- De RvA overlegt zo vaak als de leden dat noodzakelijk achten. De minimale 
vergaderfrequentie is twee keer per jaar. 

- De RvA vergadert minimaal twee keer per jaar (voorjaar en najaar) met en op uitnodiging van 
het bestuur. De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur. Tezamen met de 
oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden. De secretaris van het 
bestuur maakt een kort verslag inclusief mogelijke actiepunten. 

- De RvA komt verder bijeen wanneer het bestuur of de RvA dat wenst. 
- Het bestuur is in overleg met de RvA bevoegd een extra vergadering van het bestuur met de 

RvA uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op 
verzoek (van de voorzitter) van de RvA. 

- De vergaderingen van de RvA worden geleid door de voorzitter van de RvA dan wel bij 
zijn/haar afwezigheid door één van de overige leden. 

- Indien de RvA dat noodzakelijk acht, rapporteert zij schriftelijk. 
- Besluitvorming vindt plaats op basis van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

waarbij een quorum van 60 % aanwezig dient te zijn. Bij het staken van de stemmen wordt 
een advies geacht te zijn verworpen. 

 
Artikel 6 Schorsing en ontslag 
Een lid van de Raad van Advies kan te allen tijde zelf ontslag nemen door een schriftelijk bericht aan 
de voorzitter van de RvA en/of het bestuur. 

- Een lid van de RvA kan worden ontslagen door het bestuur na overleg met de RvA onder 
andere op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, 
onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar maatschappelijke of persoonlijke 
integriteit in het geding is of dreigt te komen. 

- Tijdens een lopende ontslagprocedure kan het lid van de RvA door het bestuur na overleg 
met de RvA geschorst worden. 
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- Voorafgaand aan een mogelijk ontslag of schorsing zal het betrokken lid van de RvA door het 
bestuur gehoord worden. 

-  
Artikel 7 Vergoedingen 
Leden van de RvA ontvangen geen vergoeding. 
 
Artikel 8 Wijzigingen 

- Dit reglement kan door de ALV al dan niet op voordracht van het bestuur worden gewijzigd. 
De Raad van Advies heeft hierbij een adviserende stem en kan voorstellen doen. 

- Vooruitlopend op een ALV, is het bestuur gerechtigd dit reglement te wijzigen in overleg met 
de RvA. Wijzigingen zullen op de eerstvolgende ALV bekrachtigd moeten worden. Zo niet, 
dan zal de wijziging niet in dit reglement worden verwerkt. 

-  
Artikel 9 Onvoorzien 
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, besluit het bestuur zulks na overleg met de RvA. 
 
Artikel 10 Vaststelling 

- Dit reglement is op voordracht van het bestuur vastgesteld in de ALV van xx-xx-2019. 
- Publicatie van dit reglement zal plaatsvinden op de website van de VV Tricht. 
- Het bestuur draagt zorg voor een juiste archivering van dit reglement 

 


