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Organisatiestructuur
1.0
INLEIDING
Sinds seizoen 1997/1998 wordt er binnen de vereniging aan de hand van een
organisatiestructuur gewerkt. Het doel van de organisatiestructuur is het duidelijker maken
van ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat de organisatie zoveel
mogelijk kan functioneren zonder verstoringen in allerlei verhoudingen.
Gedurende het seizoen 2003/2004 is deze versie door het bestuur en de commissies herzien,
op basis van de vorige structuur en de huidige werkwijzen. Tevens is er voor gekozen om per
commissie een doel en een aantal kerntaken vast te leggen. De bedoeling hiervan is dat de
commissies zelf aangeven hoe ze hieraan invulling zullen geven. Deze structuur is opgesteld
vanuit drie punten die voor het voortbestaan van onze vereniging als essentieel worden
gezien, te weten:
a. Korfbal,
b. Communicatie,
c. Financiën
Daar waar in de mannelijke persoonsvorm wordt gesproken, kan vanzelfsprekend ook de
vrouwelijke persoonsvorm worden gelezen.
Op de J.A.V. van 6 oktober 2005, is vastgesteld dat er met ingang van seizoen 2005/2006
gewerkt wordt op basis van deze organisatiestructuur.
2.0
JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Het hoogste gezag in de vereniging is de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Deze controleert het bestuur en toetst of er geen besluiten genomen zijn die in strijd zijn met
de statuten. Zie verder de statuten.
2.1
VERENIGINGSVERTEGENWOORDIGER
De verenigingsvertegenwoordiger wordt benoemd door de Jaarlijkse Algemene Vergadering en
zal de vereniging vertegenwoordigen op districtsvergaderingen. Deze
verenigingsvertegenwoordiger kan op de districtsvergaderingen zijn stem, namens T.O.P.,
uitbrengen. Hij bezoekt de vergaderingen van de bond en brengt verslag uit aan het bestuur.
2.2
KASCOMMISSIE
Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt er een kascommissie benoemd. Deze
kascommissie treedt zelfstandig op, maar is verantwoording schuldig aan de ledenvergadering. De kascommissie controleert met tenminste twee personen de financiële
administratie van de vereniging. Zij brengt van deze controle verslag uit op de eerst volgende
jaarvergadering en stelt voor de penningmeester wel of geen décharge te verlenen. De
kascommissie bestaat uit twee leden, en een reservelid. Ieder jaar treedt één van de
kascommissieleden af, en wordt zijn plaats ingenomen door het reservelid. Op de J.A.V. wordt
er een nieuw reservelid benoemd. Aftredend is degene die twee opeenvolgende jaren lid is
geweest.
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3.0

BESTUUR

3.1
Algemeen
Het bestuur bestuurt de vereniging volgens de rechten en plichten vastgesteld in de statuten.
Het bestuur kan bepaalde zaken delegeren aan het dagelijks bestuur. (zie ook art. 14 lid 1
statuten 2000)Het bestuur kan commissies instellen om uitvoering van werkzaamheden te
delegeren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De leden van de commissie worden, al
dan niet op voordracht, door het bestuur benoemd.
3.2
-

Bestuurstaken
ervoor zorgdragen dat ieder lid op zijn/haar niveau kan korfballen, binnen de
mogelijkheden van T.O.P..
ervoor zorgdragen dat contacten met de leden, tussen de leden en met derden
onderhouden worden.
zorgdragen een gezonde financiële positie.
zorgdragen voor een verenigingsbeleid voor de korte en lange termijn, alsook een
jaarplan.

3.3
Commissies
Commissies worden benoemd door het bestuur, eventueel op voordracht, en vallen derhalve
onder de verantwoordelijkheid van en zijn verantwoording schuldig aan het bestuur, hetgeen
inhoudt dat het bestuur besluiten van de commissies kan schorsen of terugdraaien. De
functies van voorzitter en notulist worden onderling verdeeld binnen de commissie. De
commissie maken vooraf een jaarplan en stellen een, bij de taken passende, begroting op.
Deze begroting wordt opgenomen in de verenigingsbegroting, welke tijdens de J.A.V. wordt
goedgekeurd. Aan het eind van het seizoen wordt er een jaarverslag gemaakt. Elke commissie
heeft binnen het bestuur een contactpersoon, welke fungeert als eerste aanspreekpunt.
4.0

TECHNISCHE COMMISSIE

4.1
doel
De Technische Commissie is belast met alle korfbaltechnische zaken binnen T.O.P., waarbij;
het beschikbaar potentieel van prestatiegerichte teams en recreatieve spelers zodanig wordt
begeleid en ingedeeld, dat enerzijds het te bereiken spelniveau binnen zo breed mogelijk
geledingen van de vereniging zo hoog mogelijk is, en anderzijds er maximale ruimte is voor het
ontplooien van het spelplezier voor de recreatieve spelers. Dit afgestemd op de reële
mogelijkheden van ieder moment.
4.2
-

kerntaken
Technische beleid voor korte en lange termijn, voor de gehele vereniging.
Algehele organisatie m.b.t. trainingen, wedstrijden en teams, voor senioren en junioren,
al dan niet ondersteund.
Invulling medische verzorging.
Kader i.s.m. scheidsrechterscommissie en jeugdtrainerscoördinator.

4.3
Ondersteuning
Ter ondersteuning van de Technische Commissie worden de volgende taken, zelfstandig maar
in overleg met de technische commissie, uitgevoerd:
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4.3.1 Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat voert de administratie van het wedstrijdgebeuren, conform
richtlijnen van het K.N.K.V.. Het wedstrijdsecretariaat bewaakt de geldende termijnen en let er
tevens op dat alles juist en volledig is.
4.3.2 Zaalcommissaris
De zaalcommissaris heeft tot taak het regelen en het toezicht houden op het gebruik van de
sporthal tijdens de zaalcompetitie.
- Het regelen lid van dienst (zaalwacht en veldwacht)
- wekelijkse scorebordbediening
- zie verder de richtlijnen van het K.N.K.V. en richtlijnen sporthal.
4.3.3 Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie is belast met het zorgen voor voldoende scheidsrechters en het
aanwijzen van deze scheidsrechters zodat aan de verplichtingen inzake de rompregeling wordt
voldaan, en dat zoveel mogelijk wedstrijden neutraal worden gefloten.
De scheidsrechterscommissie heeft tevens tot taak het opleiden en bijscholen van
scheidsrechters. De scheidsrechterscommissie stelt een verenigingscheidsrechterscoördinator
(VSC), welke fungeert als contactpersoon tussen de scheidsrechters van T.O.P. en de
afdelingsscheidsrechterscommissie.
5.0

JEUGDCOMMISSIE

5.1
doel
De jeugdcommissie heeft tot doel het op een passend niveau laten korfballen van alle
jeugdleden, rekening houdend met het technische beleid. Alsmede het werven en binden van
junioren, aspiranten, pupillen en de welpen.
5.2
-

kerntaken
Ledenbinding
Ledenwerving inclusief organisatie van het schoolkorfbal.
Aanstellen en aansturen van de jeugdtrainerscoördinator.

5.3
Wedstrijdsecretariaat
Het verzorgen van de wedstrijdzaken inzake aspiranten t/m welpen in overleg met TC.
5.4
Jeugdtrainerscoördinator
Heeft tot taak het begeleiden van jeugdtrainers.
Verder het maken en bijhouden van een technisch jeugdplan afgestemd op technische beleid
zoals dat is vastgelegd door de TC.
6.0

ACCOMMODATIECOMMISSIE

6.1
doel
De accommodatiecommissie heeft als doel het scheppen van optimale faciliteiten voor een
volwaardig bestaan van de vereniging. De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor
gebruik en onderhoud van materiaal, velden en kleedkamers.
6.2
-

kerntaken
Algeheel onderhoud velden en kleedkamers
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7.0

KANTINECOMMISSIE

7.1
doel
De kantinecommissie heeft als doel het zo optimaal mogelijk bezetten van de kantine om een
zo groot mogelijke omzet te behalen en het creëren van een ontmoetingsplek / thuisgevoel
voor de leden.
7.2
-

kerntaken
overleg met Sportlust
regelen kantinebezetting
ondersteuning bij activiteiten
regelen schoonmaak kantine

8.0

MEDIACOMMISSIE

8.1
doel
De mediacommissie heeft als doel optimaliseren van de communicatie binnen de vereniging
en het promoten van de naamsbekendheid van T.O.P.. "DE TOPPER" is het enige en officiële
clubblad van T.O.P.. www.top-vroomshoop.nl is de enige en officiële website van T.O.P. Deze
twee communicatiemiddelen moeten interessant, informatief en up-to-date zijn.
8.2
-

kerntaken
het vervaardigen en het verspreiden van het clubblad
het uitbrengen van een veld- en zaalprogrammaboekje
het up-to-date houden van de website en het doorontwikkelen van de website.
informatie over T.O.P. en haar acties (laten) publiceren.
het ontplooien van p.r.-activiteiten.

9.0

SPONSORCOMMISSIE

9.1
doel
De sponsorcommissie zet zich in voor het werven, en behouden, van sponsoren met als doel
het genereren van een constante geldstroom ter ondersteuning van de vereniging.
9.2
-

kerntaken
contacten leggen en onderhouden met sponsors
het (laten) beheren van de sponsorkleding

10.0 ACTIECOMMISSIE
10.1 doel
De actiecommissie heeft als taak het genereren van geldstromen door middel van het
organiseren en onderhouden van acties, voor vastgestelde bestemmingen ten bate van de
vereniging. De actiecommissie kan, in overleg met het bestuur, een aparte commissie instellen
welke zelfstandig opereert ten behoeve van een vastgesteld doel.

Korfbalvereniging TOP Vroomshoop

5

