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Voorwoord 
 

Het verenigingsbeleidsplan 2012-2015 is opgesteld door het Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk 

en is een voorzetting op het eerdere verenigingsbeleidsplan 2007-2009. 

Dit nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen op basis van de ontwikkelingen en ervaringen 

gedurende de laatste jaren alsmede de in de loop der tijd veranderde inzichten en visies 

op diverse beleidsterreinen.  

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het werken met een verenigingsbeleidsplan in een 

duidelijke behoefte voorziet binnen RKVV Bergeijk.  

 

Doel: 

Dit verenigingsbeleidsplan heeft als doel aan alle betrokkenen en belangstellenden (leden, trainers, 

leiders, commissieleden, overige kaderleden, sponsoren, supporters) duidelijkheid en inzicht te 

geven in: 

- hoe onze voetbalverenging georganiseerd is 

- wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

- welke doelstellingen wij nastreven en hoe wij denken deze te kunnen realiseren. 

 

Het Algemeen Bestuur is zich ervan bewust dat dit verenigingsbeleidsplan niet volmaakt is. 

Afhankelijk van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en behoeften kunnen, indien nodig of gewenst, 

aanpassingen en wijzigingen in dit verenigingsplan aangebracht worden. 

 

 

Algemeen Bestuur RKVV Bergeijk 

November 2012 
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Organisatiestructuur RKVV Bergeijk 
 
 

 

 
 
Zoals vele amateursportverenigingen heeft ook RKVV Bergeijk een grote groep van vrijwilligers. 
Zonder deze vrijwilligers zou onze verenging geen bestaansrecht hebben. 
RKVV Bergeijk kent een organisatiestructuur waarbij het Algemeen Bestuur een groot deel 
van de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende bevoegdheden onderbrengt bij 
diverse commissies en haar vrijwilligers. 
Iedere commissie verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een AB-lid,  
dat zelf niet altijd deel hoeft uit te maken van de betreffende commissie.  
De doelstelling van deze commissiestructuur is: 

- Stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de leden van RKVV Bergeijk; 
- Stimuleren van de betrokkenheid van de leden; 
- Vergroten van het medeverantwoordelijkheidsgevoel van de leden; 
- De leden de mogelijkheid bieden hun diensten te verrichten op een terrein waarvoor zij zich 

aangesproken voelen en/of waar ze goed in zijn; 
- Creëren van een groot draagvlak voor het uit te voeren beleid; 
- Komen tot een slagvaardige en efficiënte werkwijze. 

 

De mensen die zitting hebben in een commissie worden niet gekozen door de Algemene 

Ledenvergadering maar worden benaderd door het Algemeen Bestuur dan wel door de commissies 

zelf. Kandidaat-commissieleden dienen voorgedragen te worden aan het Algemeen Bestuur ter 

instemming. Voor de leden van de commissies geldt geen maximum leeftijd en/of maximum 

zittingsduur.  

 

Verderop in dit verenigingsbeleidsplan wordt de commissiestructuur nader toegelicht. 
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Taken en bevoegdheden Algemeen Bestuur 
 

Algemeen: 

Het Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk is eindverantwoordelijk voor alle organisatorische,  
bestuurlijke en financiële zaken binnen RKVV Bergeijk. Tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (jaarvergadering) legt het Algemeen Bestuur  aan de leden van RKVV Bergeijk 
verantwoording af over o.a. het gevoerde beleid van het afgelopen jaar, de financiële situatie 
(resultatenrekening, balans, begroting), de contributie en haar plannen voor het komende jaar. Het 
Algemeen Bestuur zorgt zelf voor een onderlinge verdeling van haar taken en bevoegdheden. 
 
Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor: 

- Het algemeen beleid van RKVV Bergeijk; zoals o.a. het opstellen en actualiseren van het 

verenigingsbeleidsplan 

- De organisatiestructuur van RKVV Bergeijk 

- Het algemeen secretariaat van RKVV Bergeijk 

- De financiële huishouding van RKVV Bergeijk: inkomsten, uitgaven en een juiste rapportage 

hiervan 

- Verzorgen en up-to-date houden van het ledenbestand van RKVV Bergeijk 

- Toezicht houden op, het communiceren met en afstemmen tussen de diverse commissies 

- communicatie naar leden, sponsors en supporters 

- Invullen van de begeleiding van de senioren-selectieteams 1e, 2e en 3e elftal; het aanstellen en 

ondersteunen van de begeleidingsstaf (trainers, leiders, grensrechters, verzorgers) alsmede 

het opvolgen van de sportieve prestaties 

- Behartigen van de belangen van RKVV Bergeijk naar de gemeente Bergeijk 

- Behartigen van belangen van RKVV Bergeijk naar de KNVB 

- Laten vertegenwoordigen van RKVV Bergeijk bij officiële gelegenheden en uitnodigingen zoals 

bijv. recepties, jubilea, bijeenkomsten e.d. 

- Laten vertegenwoordigen van RKVV Bergeijk bij officiële wedstrijden van het 1e elftal 

- Handelen volgens de statuten van RKVV Bergeijk 

- Handelen volgens het huishoudelijk reglement van RKVV Bergeijk 

- Uitvoering geven aan het sociaal reglement binnen RKVV Bergeijk 

- Uitvoering geven aan het alcoholbeleid binnen RKVV Bergeijk 

- Uitvoering geven aan het rookbeleid binnen RKVV Bergeijk 
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Samenstelling en taakverdeling Algemeen Bestuur 
 
Conform de statuten van RKVV Bergeijk worden de personen die zitting hebben in het Algemeen 
Bestuur (AB) gekozen door de leden van RKVV Bergeijk tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering voor een zittingsperiode van 3 jaren. Volgens de statuten bestaat het Algemeen 
Bestuur uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Het werkelijke aantal AB-leden wordt, op voordracht van het AB, vastgesteld door 
de Algemene Ledenvergadering. De maximum leeftijd van een AB-lid is 65 jaar en er geldt geen 
maximum zittingsduur voor AB-leden. Momenteel (seizoen 2012-2013) bestaat het AB uit 6 leden 
die qua hoofdfuncties als volgt zijn verdeeld: 
- Voorzitter 

- Secretaris 

- Penningmeester 

- Vertegenwoordiger jeugdcommissie (=voorzitter jeugdcommissie) 

- Vertegenwoordiger PR & sponsorcommissie 

- Vertegenwoordiger veld-, gebouwen- en materialencommissie. 

Een AB-lid kan meerdere functies uitvoeren en in meerdere commissies zitting hebben. 

Het Algemeen Bestuur vergadert met een frequentie van minimaal 1 keer per maand. 

 
Algemene taakomschrijving voorzitter: 

- Leiding geven aan het AB en de vereniging 

- Toezien dat regels en afspraken in acht genomen worden 

- Officiële woordvoerder van de vereniging 

- Onderhouden van contacten met de gemeente Bergeijk 

- Toezien op en begeleiden van de senioren-selectieteams (1e,, 2e en 3e elftal ), met in acht name  

  van de invulling van de functie bestuurslid voetbaltechnisch zaken (zie verderop) 

- Aanspreekpunt vanuit AB voor de scheidsrechterscommissie 

- Vice-penningmeester Algemeen Bestuur. 
 
Algemene taakomschrijving secretaris: 

- Agenderen en notuleren van AB-vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering 

- Onderhouden contacten met KNVB 

- Archiveren 

- Verzorgen ledenadministratie middels een ledenbestand waaruit soort lidmaatschap blijkt van  

   ieder lid  

- Aan- en afmelden van leden bij de KNVB. In deze taak kan hij zich laten bijstaan door een ander 

   bestuurslid en/of commissielid 

- AB-afgevaardigde in de seniorencommissie 

 - Verzorgen van spelerspassen voor alle seniorenspelers 

- Verzorgen elftalopgaven van de senioren (indien KNVB dit eist). 
 
Algemene taakomschrijving penningmeester: 

- Verzorgen financiële administratie van RKVV Bergeijk 

- AB-afgevaardigde in de kantinecommissie 

- Vice-voorzitter Algemeen Bestuur. 
 
Algemene taakomschrijving vertegenwoordiger  jeugdcommissie: 

- Behartigen van de belangen van de jeugdafdeling 

- AB-afgevaardigde in de jeugdcommissie 

- Vice-secretaris Algemeen Bestuur. 
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Algemene taakomschrijving vertegenwoordiger PR- & sponsorcommissie: 

- Behartigen van de Public Relations en sponsorbelangen 

- Zorgen voor een goede communicatie tussen AB en PR & sponsorcommissie  

- AB-afgevaardigde in kantinecommissie en clubbladcommissie. 

 
Algemene taakomschrijving vertegenwoordiger veld, gebouwen en materialencommissie: 
- Zorgen voor goede en afdoende voorzieningen op het vlak van velden, trainings- en 

voetbalmaterialen, gebouwen, onderhoudsmaterialen en nutsvoorzieningen 
- Zorgen voor een goede samenwerking met en tussen de diverse vrijwilligers die ondersteunend 

zijn aan de voorzieningen als hierboven genoemd. 

 
Algemene taakomschrijving bestuurslid voetbaltechnische zaken:  
Op voordracht van het Algemeen Bestuur heeft de Algemene Ledenvergadering van november 
2010 ingestemd met het creëren van de AB-functie Voetbaltechnisch Zaken. Momenteel is het AB 
op zoek naar een geschikte kandidaat om deze functie te kunnen invullen. 
De aanleiding voor het creëren van de functie Voetbaltechnische Zaken is gelegen in de veelvoud 
aan taken en werkzaamheden welke dagelijks onder de aandacht komen van het huidige AB, 
waarbij het accent veelal op de organisatorische aspecten ligt en niet zozeer op voetbaltechnische 
aangelegenheden. Daar komt bij dat op dit moment de voetbaltechnische belangen binnen onze 
vereniging verdeeld zijn over meerdere commissies en overlegorganen. Binnen de jeugdafdeling 
behartigt met name de technische jeugdcommissie de voetbaltechnische en tactische zaken.  
Binnen de seniorenafdeling vallen deze voetbaltechnische belangen deels onder de 
verantwoordelijkheid van de voorzitter van het AB (voor wat betreft de selectieteams 1, 2 en 3) en 
deels onder de verantwoordelijkheid van de seniorencommissie voor wat betreft de lagere senioren 
vanaf het 4e elftal. Door de huidige werkwijze is de eindverantwoordelijkheid op AB-niveau wat 
betreft voetbaltechnische zaken versnipperd en niet éénduidig. Binnen de huidige samenstelling 
van het AB leidt dit tot de volgende situaties:  

 Vanuit het AB minder adequaat en te weinig structureel toezicht, verenigingsbreed, op 
uitvoering van het voetbaltechnische beleid van RKVV Bergeijk. 

 Vanuit het AB minder adequate en te weinig structurele afstemming tussen jeugdkader, 
selectiestaf en overig seniorenkader m.b.t. inzet en doorstroming van jeugdspelers binnen 
selectie (1/2/3) en overige senioren;  

 Vanuit het AB minder adequate en te weinig structurele aandacht voor bewaking van 
doelstellingen en richtlijnen van selectie 1/2/3, de status en progressie hiervan.  

Middels het invullen van deze nieuwe functie beoogt het AB het voetbaltechnische beleid van de 
gehele vereniging (jeugd en senioren) meer aandacht te geven met als doel om op een structurele 
en gecoördineerde wijze, verenigingsbreed, de voetbaltechnische zaken op te volgen, te 
begeleiden, verder te ontwikkelen, de voortgang ervan te bewaken en te waarborgen. Hierdoor 
kunnen zowel reeds bestaande als nieuwe initiatieven bestuurs- en beleidsmatig beter ondersteund 
worden hetgeen zal bijdragen aan een verdere positieve ontwikkeling van RKVV Bergeijk in de 
toekomst. 
 
Algemene taakomschrijving AB-lid Voetbaltechnisch Zaken: 
- Bewaken, opvolgen en indien nodig bijsturen van het voetbaltechnisch beleid; 
- Vorm geven aan het reguliere stafoverleg van de selectieteams 1/2/3 met in acht neming van 

de uitgangspunten van ons verenigingsbeleid; 
- Ondersteunen en mede begeleiden van de technische jeugdcommissie (TJC) in goed onderling 

overleg met de jeugdcoördinator en leden van deze commissie; 
- Ondersteunen en mede begeleiden van de seniorencommissie, in goed onderling overleg met 

de leden van deze commissie; 
- Begeleiden en opvolgen van het doorstromen van jeugdspelers naar de senioren. 
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Financiën 
 
De penningmeester beheert alle geldmiddelen van de vereniging. Voor het beheer is hij 
persoonlijk verantwoordelijk en legt hij in de maandelijkse AB-vergadering verantwoording af 
over de financiële zaken betreffende de boekhouding van het lopende seizoen. In de Algemene 
Ledenvergadering brengt de penningmeester verslag uit over het beheer d.m.v. een 
balansrekening en een vergelijk van de baten en lasten t.o.v. de begroting. Tevens presenteert 
hij in de Algemene Ledenvergadering de begroting voor het volgende seizoen. De 
penningmeester wordt voor zijn beheer op voordracht van de kascommissie door de aanwezige 
leden op de Algemene Ledenvergadering gedechargeerd. Hij is verplicht de kascommissie 
inzage te geven in de inkomsten en uitgaven van de kas, bankrekeningen en de bijbehorende 
boekstukken. Hij is ook verplicht alle gevraagde inlichtingen te verstrekken aan de 
kascommissie, welke de commissie van hem betreffende het beheer mocht verlangen. Voor 
een deugdelijk beheer draagt hij zorg voor de inning van de contributie, sponsorgelden, 
entreegelden, onderhoudsbijdrage van de gemeente en overige inkomsten. Tevens zorgt hij 
voor de correcte uitbetaling aan die personen en/of bedrijven die van de vereniging een 
vergoeding ontvangen of een factuur hebben ingediend. Dit alles wordt verwerkt in een digitaal 
boekhoudsysteem, zodat hij te allen tijde een financieel overzicht kan overleggen, waaruit de 
liquiditeit van de vereniging blijkt. Hij is verantwoordelijk voor de correcte indiening en afdracht 
van de loon- en omzetbelasting aan de belastingsdienst binnen de daarvoor gestelde termijnen. 
Voor het opstellen van de jaarrekening houdt hij een overzicht bij van alle afschrijvingen over de 
aankopen, waarover wordt afgeschreven, zoals spelmaterialen, kleding, lichtinstallatie en 
(keuken)inventaris. 
Hij regelt eveneens de bezetting van de kassa bij de thuiswedstrijden van Bergeijk 1, waarbij 
entree wordt geheven. 
In zijn taak kan hij worden bijgestaan door een ander lid van het Algemeen Bestuur en kan hij 
een beroep doen op een professioneel administratiekantoor. 
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Contributie 
 
De leden van RKVV Bergeijk zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. 
Alle (nieuwe) leden betalen hun contributie via een automatische incasso op basis van een 
machtiging voor het afschrijven van contributie en eventuele boetes. 
 
Bij aanmelding moet het aanmeldingsformulier volledig worden ingevuld en worden afgegeven bij 
de secretaris. Onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen. Het aanmeldings-
formulier is te downloaden op de website van RKVV Bergeijk .  
 
De contributie zal omstreeks 1 juli worden afgeschreven. 
De contributie kan jaarlijks worden aangepast op basis van inflatiecorrectie. 
Voor aanvang van het nieuwe seizoen dient de contributie te zijn voldaan. 
Indien dit niet tijdig is gebeurd, kan het desbetreffende lid niet deelnemen aan door de vereniging 
georganiseerde activiteiten of wedstrijden. 
 
Voor leden die tussentijds lid worden geldt een speciale regeling. 
Het kan voorkomen dat een lid stopt met voetballen nadat de contributie-inning heeft 
plaatsgevonden. De volgende regeling is dan van toepassing van de terugstorting van de reeds 
betaalde contributie: 
Tot 1 september:  Volledige restitutie contributie 
Tot 1 oktober:  Restitutie contributie minus € 10,- administratiekosten 
Na 1 oktober:   Geen restitutie 
 

Voor spelers die gedurende het seizoen langdurig (maanden lang) uitgeschakeld zijn om deel te 
nemen aan trainingen en wedstrijden kan op voordracht van de penningmeester een speciale 
contributie-regeling overeengekomen worden. 
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Jeugdcommissie 
 

Het Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk delegeert de belangen van de jeugdafdeling aan de 

jeugdcommissie. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische en bestuurlijke 

zaken betreffende het gehele jeugdvoetbal binnen RKVV Bergeijk.  

Via de voorzitter van de jeugdcommissie die zitting heeft in het Algemeen Bestuur wordt het 

Algemeen Bestuur geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de 

jeugdafdeling. De jeugdcommissie zorgt zelf voor een onderlinge verdeling van haar taken en 

bevoegdheden. 

De jeugdcommissie werkt met een jeugdbeleidsplan waarin alle aspecten van het jeugdvoetbal 
binnen RKVV Bergeijk vastgelegd zijn. 
De organisatiestructuur van de jeugdafdeling is als volgt:  
 

algemeen bestuur (AB) 

     |        

jeugdcommissie (JC) 

|  |  |  |  |  |   | 

hoofdleider A  hoofdleider B  hoofdleider C  hoofdleider D  hoofdleider E  hoofdl. F, mini's  hoofdl. meisjes 

               

   secretaris       wedstrijdsecr. bovenbouw       wedstrijdsecr. onderbouw  toernooien 

                          

     |        

technische jeugdcommissie (TJC) 

                

jeugdcoördinator 

   |  |  |  |  |     
   coördinator  coördinator  coördinator  coördinator  coördinator    

   bovenbouw  bovenbouw  onderbouw  onderbouw  jeugdkeepers    

    A t/m D   A t/m D   E, F, Minis   E, F, Minis         

|  |  |  |  |  |  | 
begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding  begeleiding 

A teams  B teams  C teams  D teams  E teams  F+mini's  meisjes 

|  |  |  |  |  |  | 
A elftallen  B elftallen  C elftallen  D elftallen  E zeventallen  F + Minis  meisjes 

 
 
Een uitvoerige uiteenzetting van het jeugdvoetbal binnen RKVV Bergeijk staat beschreven  
in het Jeugdbeleidsplan. 
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Seniorenselectie (1e , 2e  en 3e elftal) 
 

Begeleidingsstaf seniorenselectie: 

Het Algemeen Bestuur is zelf bevoegd en verantwoordelijk voor het aanstellen van de 

begeleidingsstaf (trainers, leiders, grensrechters, verzorgers, keeperstrainer) van de 

seniorenselectie. Hierbij heeft het Algemeen Bestuur de mogelijkheid om de senioren-

selectiespelers te betrekken in de besluitvorming ten aanzien van het aanstellen van de 

begeleidingsstaf waarbij het Algemeen Bestuur uiteindelijk zelf beslissingsbevoegd is. 

 

Onderlinge afstemming Algemeen Bestuur en seniorenselectie: 

Namens het Algemeen Bestuur is haar voorzitter het directe aanspreekpunt voor de spelers en de 

begeleidingsstaf van de seniorenselectie, met in acht name van de invulling van de functie 

bestuurslid voetbaltechnische zaken. 

In het kader van een juiste afstemming en goed onderlinge communicatie tussen alle betrokkenen 

binnen de seniorenselectie en de jeugdafdeling is er een structureel maandelijks overleg waaraan 

deelnemen: de voorzitter van het Algemeen Bestuur, de hoofdtrainer, de trainer van het 2e en 3e 

elftal, de leiders van het 1e, 2e en 3e elftal en de jeugdcoördinator. Het is mogelijk dat er naast de 

voorzitter ook nog een ander lid van het Algemeen bestuur deelneemt aan dit overleg. Middels 

notulen worden de gemaakte afspraken vastgelegd. 

 

Gewenst klasse-niveau: 

- 1e elftal: doelstelling is om structureel (d.w.z. gedurende meerdere aaneengesloten seizoenen)  

minimaal een goede (d.w.z. bij de bovenste helft; “linker-rijtje”) 3e klasser te zijn. 

- 2e elftal: doelstelling is om minimaal reserve 2e klasse te spelen, binnen een tijdsbestek van 

maximaal 2 jaren. 

- 3e elftal: doelstelling is om minimaal reserve 3e klasse te spelen, binnen een tijdsbestek van 

maximaal 3 jaren. 

 

Uitgangspunt bij de genoemde doelstellingen is om binnen de seniorenselectie te werken met 

zoveel mogelijk Bergeijkse jongens afkomstig uit onze eigen jeugdopleiding. In dit kader wordt er 

binnen de jeugdafdeling veel aandacht gegeven aan het verhogen van de kwaliteit van onze 

jeugdopleiding. Voor geïnteresseerde spelers afkomstig van buiten onze eigen jeugdopleiding 

wordt gekeken naar de kwaliteit van deze spelers om te beoordelen of zij een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan het op een hoger niveau brengen van onze seniorenselectie. 

Het behouden van talentvolle jonge spelers is een belangrijk element in het beleid van RKVV 

Bergeijk. 
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Inzetten jeugdspelers bij senioren:  
 

1e seniorenelftal: 

De hoofdtrainer van RKVV Bergeijk heeft de bevoegdheid om jeugdspelers in te zetten 

in het 1e seniorenelftal (basis- of reservespeler). 

Indien een jeugdspeler wordt ingezet in het 1e seniorenelftal dan is de hoofdtrainer verplicht  

dit vooraf en tijdig te melden aan: 

1. de jeugdcoördinator 

2. de hoofdleider A-jeugd 

3. de betreffende trainer(s) van de jeugdspeler 

 

 

2e en 3e seniorenelftal: 

De trainers van het 2e elftal en 3e elftal kunnen enkel A-jeugdspelers gebruiken na overleg met 

en goedkeuring vooraf van: 

1. de jeugdcoördinator 

2. de hoofdleider A-jeugd 

3. de betreffende trainer(s) van de jeugdspeler 

 

 
Vanaf 4e seniorenelftal en lager: 

In principe is het de bedoeling dat er geen jeugdspelers worden ingezet voor de seniorenteams 

vanaf het 4e elftal en lager. Indien dit om moverende en uitzonderlijke redenen toch nodig zou zijn 

dan kan dit enkel na overleg met en goedkeuring van de jeugdcoördinator, de hoofdleider A-jeugd 

en de begeleiding (trainer/leider) van de betreffende speler.   
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Seniorencommissie 
 

Het Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk delegeert de belangen van de seniorenafdeling vanaf 

het 4e seniorenelftal tot en met de veteranen en het dames-team aan de seniorencommissie. 

De seniorencommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken betreffende de 

seniorenteams vanaf het 4e elftal tot en met de veteranen en het dames-team. 

Via de AB-afgevaardigde van de seniorencommissie wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd en 

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de seniorenafdeling.. 

De seniorencommissie zorgt zelf voor een onderlinge verdeling van haar taken en bevoegdheden. 

 
De seniorencommissie is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor: 

- Invullen van het seniorenkader (trainers/leiders) vanaf het 4e elftal tot en met de veteranen en 

het dames-team 

- Indelen en samenstellen van de seniorenteams vanaf 4e elftal; 

- Bijhouden ledenbestand van de seniorenteams vanaf 4e elftal; 

- Wedstrijdsecretariaat senioren vanaf 4e elftal 

- Communicatie en afstemming tussen seniorencommissie en AB via de AB-afgevaardigde; 

- Optreden bij conflictsituaties binnen de seniorenafdeling vanaf 4e elftal. In het geval van een 

conflictsituatie overlegt de seniorencommissie met alle betrokkenen en neemt uiteindelijk een 

besluit waaraan alle betrokkenen zich dienen te conformeren 

- Strafzaken seniorenteams vanaf 4e elftal: opstellen en naleven procedures 

- Uitvoering geven aan het sociaal reglement binnen de seniorenafdeling vanaf 4e elftal 

- Verzorgen van communicatie naar senioren vanaf 4e elftal. 

 

Indelen senioren-teams vanaf 4e elftal:  

Bij de indeling wordt rekening gehouden met de leeftijdsopbouw en voetballend vermogen van de 

lagere seniorenteams. Tegen het einde van elk seizoen wordt aan alle seniorenspelers gevraagd of 

zij al dan niet doorgaan met spelen en of er speciale wensen zijn voor het volgende seizoen. De 

leiders hebben hierin een actieve rol. De seniorencommissie inventariseert de wensen en probeert 

hieraan zoveel als mogelijk tegemoet te komen, zonder dit op voorhand te kunnen garanderen. 

Er volgt een voorlopige indeling die aan de betreffende leiders wordt voorgelegd. Voor de meeste 

gevallen geldt dat het aantal toebedeelde spelers per elftal een discussiepunt is. Voor de oudere 

teams is een bezetting van 16 tot 19 man geen overbodige luxe. Bij verschuivingen van spelers 

naar andere elftallen dan waarin men het voorgaande seizoen was ingedeeld, wordt contact 

opgenomen met de betrokken speler om zijn indeling te motiveren, tenzij deze speler zelf reeds 

aangegeven heeft te willen verhuizen naar een ander elftal. In principe streeft de senioren-

commissie ernaar om bestaande elftallen in tact te houden, echter dit betekent allerminst dat er 

geen verschuivingen van spelers kunnen plaatsvinden. In dit kader dient er rekening te worden 

gehouden met het uitgangspunt dat jeugdspelers die overkomen naar de senioren het eerste jaar 

bij de senioren in principe niet lager voetballen dan het 3e elftal, tenzij er een goede reden voor is 

om hiervan af te wijken.  

De seniorencommissie is beslissingsbevoegd voor de elftalindelingen en de keuze van de 

seniorencommissie dient door ieder speler gerespecteerd en nageleefd te worden. 
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Het incidenteel inzetten van spelers uit een ander team binnen de seniorenteams: 

Indien een recreatief seniorenteam (vanaf 4e elftal) spelers tekort komt voor haar eerstvolgende 

wedstrijd dan wordt in eerste instantie geprobeerd om binnen de seniorenteams spelers aan elkaar 

af te staan zodat elk elftal voldoende spelers ter beschikking heeft. Hierbij is het streven dat elk 

elftal over minimaal 13 spelers kan beschikken. De leider van het betreffende seniorenteam die 

spelers tekort heeft, probeert in overleg met de andere seniorenleiders ervoor te zorgen dat hij 

voldoende spelers heeft. Eventueel kan de leider ook contact opnemen met de senioren-

commissie. 

Indien het niet mogelijk blijkt om voldoende spelers binnen de recreatieve senioren-teams ter 

beschikking te krijgen dan kan de betreffende seniorenleider op donderdagavond contact opnemen 

met de seniorencommissie die vervolgens zal overleggen met de hoofdleider A-jeugd. 

De hoofdleider A-jeugd bekijkt, in samenspraak met de jeugdcoördinator, of er jeugdspelers 

beschikbaar zijn en zo ja welke dit zijn. Enkel na overleg met en goedkeuring van de hoofdleider A-

jeugd is het toegestaan dat een A-jeugdspeler met de senioren meespeelt. 

B-jeugdspelers worden per definitie niet ingezet bij de recreatieve seniorenteams. 

 

Sociale karakter en verantwoordelijkheid van onze vereniging: 

RKVV Bergeijk wil bijdragen aan het maatschappelijk en sociaal functioneren binnen de  Bergeijkse 

gemeenschap. We hebben als doel dat het bedrijven van de voetbalsport voor iedereen 

toegankelijk en betaalbaar moet zijn. In dit kader worden er geen specifieke eisen gesteld aan 

voetbal-bekwaamheid. Wel dient iedereen zich te conformeren aan de gedragsregels (o.a. waarden 

en normen, elders in dit verenigingsbeleidsplan gepubliceerd). 
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Damesvoetbal 
 
Sinds het seizoen 2006-2007 zijn we op initiatief van een aantal enthousiaste dames weer gestart 
met een damesvoetbal binnen RKVV Bergeijk. Voor die tijd kende RKVV Bergeijk reeds dames-
voetbal maar dit was inmiddels geruime tijd geleden. Op een gegeven moment was de animo 
hiervoor verdwenen. Vandaar dat het gestarte initiatief voor een meisjesteam destijds bijzonder 
positief werd ontvangen binnen onze club. 
Naast het dameselftal is binnen onze jeugdafdeling gedurende de laatste jaren een groot 
enthousiasme ontstaan voor het meisjesvoetbal hetgeen er toe heeft geleid dat wij momenteel 
(seizoen 2012-2013) maar liefst vijf meisjesteams hebben: 2 zeventallen en 3 elftallen. 
Deze teams bestaan volledig uit meisjes waarmee RKVV Bergeijk zich onderscheidt ten opzichte 
van de meeste andere clubs uit onze omgeving. De sterke, positieve ontwikkeling van het 
meisjesvoetbal binnen onze club heeft ons doen besluiten om binnen de jeugdcommissie de functie 
van “hoofdleider meisjes” te creëren met als doel om de organisatie van en het beleid rondom het 
meisjesvoetbal zo goed mogelijk te kunnen opvolgen en waarborgen.  
Ons huidige damesteam speelt momenteel op recreatief niveau en binnen de jeugdcommissie 
wordt nader bekekenen welk beleid wij wensen na te streven met ons meisjesvoetbal. 
De belangen van ons damesteam worden behartigd door de seniorencommissie. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR- & Sponsorcommissie 
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De interne en externe communicatie en het sponsorbehoud en -werving is gedelegeerd door het 

Algemene Bestuur aan de PR- & Sponsorcommissie. Hierdoor is deze commissie verantwoordelijk 

voor alle organisatorische activiteiten betreffende de totale communicatie en de inkomsten vanuit 

het lokale bedrijfsleven. De PR- & Sponsorcommissie verzorgt ook het jaarlijkse kaderfeest. 

Via de AB-afgevaardigde die zitting heeft in de PR- & sponsorcommissie wordt het Algemeen 

Bestuur geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de PR- & 

sponsorcommissie. 

De PR- & sponsorcommissie zorgt zelf voor een onderlinge verdeling van haar taken en 

bevoegdheden. 

 
De PR- & sponsorcommissie is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor: 

- Het mede bewaken van het imago van de vereniging in de Bergeijkse gemeenschap 

- Zorgen voor een goede relatie van de vereniging met de diverse sponsors 

- Optimaliseren van de betrokkenheid van sponsors met de vereniging 

- Werven van nieuwe sponsors voor de vereniging 

- Bewaken van de inkomsten uit sponsoring 

- Het versturen van de facturen naar de sponsoren. 

- Verzorgen reclame-uitingen op en rondom het sportpark en bij de tijd houden 

- Binnen de vereniging de verantwoordelijkheid ten opzichte van de sponsors uitdragen 

- Bewaken van de kwaliteit van de communicatiemiddelen zowel naar binnen als naar 

 buiten de vereniging. 
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Clubbladcommissie 
 

Het Algemeen Bestuur delegeert de activiteiten voor het uitbrengen van een periodiek verschijnend 

clubblad aan de clubbladcommissie . 

Deze commissie is verantwoordelijk voor het periodiek uitbrengen van het clubblad waarbij een 

aantal van 5 clubbladen per seizoen verschijnt. 

Binnen het Algemeen bestuur wordt een persoon benoemd die namens het AB de contacten 

onderhoudt met de clubbladcommissie. 

De clubbladcommissie zorgt zelf voor een onderlinge verdeling van haar taken en bevoegdheden. 

 

De clubbladcommissie is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor: 

- De totstandkoming van het clubblad 

- De inhoud van de gepubliceerde artikelen waarbij de clubbladcommissie erop toeziet dat de 

artikelen voldoen aan de algemeen gehanteerde fatsoensnormen 

- Het verzorgen van een jaarlijks informatiegids van het clubblad waarin alle voor de leden 

relevante informatie is opgenomen voor het betreffende seizoen.  

 

Het is wenselijk dat elk team voor elke uitgave van het clubblad een stukje schrijft over het eigen 
team. Dit kan gebeuren door de leiding maar uiteraard ook door de spelers zelf. 
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Veld-, gebouwen- en materialencommissie 
 
Binnen onze vereniging hebben we een veld-, gebouwen- en materialencommissie bestaande uit 
een groep mensen die wekelijks op vaste tijdstippen bij elkaar komen om gezelligheid en werken 
met elkaar te verenigen. Het Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk maakt graag gebruik van de 
bereidwillige diensten van deze mensen en in dit kader delegeert zij de belangen inzake onderhoud 
van velden, gebouwen en materialen aan de veld-, gebouwen- en materialencommissie. 
 
Voor de grotere werkzaamheden zoals maaien, sproeien en snoeien, maakt onze vereniging 
gebruik van bedrijven die deze werkzaamheden verrichten. Dit gebeurt in goed onderling 
overleg met de veld-, gebouwen- en materialencommissie. 
 
De AB-afgevaardigde geeft sturing aan de veld-, gebouwen- en materialencommissie. 
De veld-, gebouwen- en materialencommissie zorgt zelf voor een onderlinge verdeling van haar 
taken en bevoegdheden. De structuur is dat er één aanspreekpunt is die het contact onderhoudt 
met de AB-afgevaardigde van onze vereniging. 
 
 
De veld-, gebouwen- en materialencommissie is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd 
voor : 

- Het onderhouden en bewaken van de kwaliteit van onze accommodatie (klein onderhoud) 

- Het onderhouden van de materialen alsook de handhaving van het aantal materialen 

- Het verrichten van kleine reparaties aan gebouwen, velden en materialen 

- Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan velden zoals afval ruimen, takken en 

bladeren ruimen, etc. 

- Het verrichten van controlewerkzaamheden zoals netten nakijken, hekwerk nakijken, 

onderhoud tribune, etc. 

- Een goed contact onderhouden met diegene die namens het AB is gedelegeerd met taken 

zoals snoeien, sproeien en groot onderhoud. Deze werkzaamheden mag de veld-, gebouwen- 

en materialencommissie enkel doen mits instemming vooraf van diegene die hiervoor is 

ingehuurd door het AB 

- Een goed contact onderhouden met iedereen die gebruik maakt van velden, gebouwen en 

materialen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over werkzaamheden die regelmatig 

moeten gebeuren. 

- De consul (die deel uitmaakt van de commissie) adviseert het Algemeen Bestuur over het 

bespelen van de velden, indien de omstandigheden dit vereisen, conform de hiervoor gelden 

‘afgelastingenprocedure’.  
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Kantinecommissie 
 

Het Algemeen Bestuur delegeert de belangen van de exploitatie van de kantine aan de 

kantinecommissie. 

De kantinecommissie is verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine, de personele bezetting 

alsook de inrichting van de kantine.  

In de kantinecommissie hebben zitting:  

- de beheerder(s) van de kantine 

- de penningmeester 

- een tweede AB-afgevaardigde (voorzitter PR- en sponsorcommissie). 

 
De kantinecommissie is verantwoordelijk en beslissingsbevoegd voor: 

- de inrichting van de kantine 

- de verkoopprijsstelling van de producten in de kantine 

- het toezicht op een deskundig gebruik van de hulpmiddelen in de kantine 

- het onderhoud en tijdige vervanging van de aanwezige hulpmiddelen 

- het toezien op het strikt naleven van wet- en regelgeving in de kantine, o.a. 

- het alcohol- en rookbeleid 

- het streven naar een juiste sfeer en ambiance in de kantine 

- het juiste gebruik van de kantine in verband met feesten en partijen 
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Scheidsrechterscommissie 
Het Algemeen Bestuur delegeert de verantwoordelijkheden en de organisatie aangaande de 
clubscheidsrechters aan de scheidsrechterscommissie. 
De scheidsrechterscommissie bestaat naast een afgevaardigde van het Algemeen Bestuur 
uit 3 commissieleden. De afgevaardigde van het Algemeen Bestuur informeert het Algemeen 
Bestuur van de ontwikkelingen binnen de scheidsrechterscommissie. 
 
De taken van de Scheidsrechterscommissie zijn: 
- opstellen van en uitvoering geven aan het scheidsrechterplan 
- regelen van de scheidsrechter-aanstellingen per wedstrijd 
- werven van nieuwe scheidsrechters 
- begeleiden van scheidsrechters 
- verzorgen van opleidingen c.q. coördineren van opleiding(smogelijkheden). 
 
Om nu en in de toekomst te kunnen blijven rekenen op voldoende gekwalificeerde 
scheidsrechters voor de te spelen wedstrijden werkt de scheidsrechterscommissie met een  
scheidsrechtersplan. De doelstellingen van het scheidsrechtersplan zijn als volgt: 
- Definiëren van de uitgangspunten m.b.t. het gewenste niveau van verenigingsscheidsrechters 
- Definiëren en documenteren van interne organisatiestructuur (incl. taken en 

verantwoordelijkheden) m.b.t. verenigingsscheidsrechters 
- Definiëren van activiteiten op het gebied van werving, opleiding, begeleiding en 

ontwikkeling van verenigingsscheidsrechters 
- Scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat voor scheidsrechters, waarbij 

KNVB- en verenigingsscheidsrechters zowel plezier hebben in het fluiten van 
wedstrijden als met respect behandeld worden en zich veilig voelen vóór, tijdens en na 
een wedstrijd bij RKVV Bergeijk 

- Waarborgen van de acceptatie van de verenigingsscheidsrechters in alle geledingen 
  (bestuur, trainers, leiders, ouders enz.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supportersclub D’n Aonhang 
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Supporterclub “D’n Aonhang” is ontstaan met als doel het verhogen van de sfeer en het 
saamhorigheidsgevoel binnen onze vereniging  
Het initiatief voor het opzetten van de supportersclub is gekomen vanuit de supporters. 
De supportersclub is geen commissie en zij hebben zelf een eigen kas. 
Tijdens de wedstrijden van ons 1ste elftal trachten de leden van D’n Aonhang ons vaandelelftal op 
een sportieve en gezellige manier te steunen om zo de sfeer te verhogen tijdens en na de 
wedstrijden, alsmede het verbeteren van het contact tussen supporters en spelers. 
Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd in het clubgebouw. 
 
De supportersclub verzorgt de loterij bij de thuiswedstrijden van Bergeijk1 en heeft de beschikking 
over promotieartikelen, waarvoor een vitrinekast in de kantine beschikbaar is. 
De supportersclub kan gebruik maken van de beschikbare communicatie-instrumenten 

 
Namens het Algemeen Bestuur is de vertegenwoordiger van de PR & sponsorcommissie de 

contactpersoon naar het bestuur van “D’n Aonhang”. In deze hoedanigheid draagt hij bij 

aan het goed functioneren van de supportersclub. 
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Algemeen geldende regels 
Om binnen onze vereniging alles zo goed mogelijk te laten functioneren en verlopen, zijn duidelijke 
gedragsregels op en buiten het veld nodig. In hoofdlijnen zijn de algemene gedragsregels als volgt: 
 
Sportpark De Bergerheide: 
Fietsen en bromfietsen dienen bij aankomst in de daarvoor aanwezige stalling te worden geplaatst. 
Elders geplaatste fietsen en bromfietsen kunnen worden verwijderd.  
Het parkeren van auto’s binnen het sportpark is niet toegestaan. 
Gooi geen afval op de grond maar gebruik hiervoor de afvalbakken en houd ons sportpark netjes. 
Plaats de sporttassen bij binnenkomst van de kantine in het tassenrek in de hal. 
 
Gedrag: 
Bij trainingen en wedstrijden wordt beleefdheid, correctheid en sportief gedrag van ieder lid en 
toeschouwer verwacht. Blijf altijd correct in je taalgebruik jegens de scheidsrechter, de 
tegenstander, je medespelers, je trainer, je leider en andere aanwezigen. 
Stel je positief op ten opzichte van de trainer en leider, accepteer hun aanwijzingen en geef hierop 
geen commentaar. 
Het gebruik van alcoholische dranken door jongeren onder de 16 jaar is verboden op het gehele 
sportpark. De vereniging hanteert een strikt alcoholbeleid welk gepubliceerd is op de website 
Het gebruik of in bezit hebben van drugs wordt niet getolereerd op het sportpark.  
 
Afmelden en stiptheid: 
Als je ziek bent of je hebt een andere geldige reden dat je verhinderd bent voor een wedstrijd of 
een training, meld je dan tijdig af bij je betreffende trainer en/of leider. Zorg dat je bij trainingen en 
wedstrijden op het afgesproken tijdstip aanwezig bent. 
 
Vervoer: 
Bij het vervoer naar uitwedstrijden kan een beroep gedaan worden op spelers of hun ouders om bij 
toerbeurt het vervoer te verzorgen. 
 
Kleding en uitrusting: 
De clubkleuren van RKVV Bergeijk zijn geel-blauw. 
Kleding en schoenen dienen door de leden zelf te worden aangeschaft met uitzondering van het 
voetbalshirt voor de wedstrijden. Dit shirt wordt door de club ter beschikking gesteld en door de 
club zelf gewassen. De sportbroek die bij het tenue hoort is blauw van kleur en de voetbalsokken 
dienen geel-blauw te zijn. 
 
Gedragsregels kleedkamers  
Iedereen is er zelf verantwoordelijk voor dat de kleedkamers zo goed mogelijk schoon blijven. 
De leiders en trainers zien erop toe dat onderstaande regels worden nageleefd. Immers: iedereen 
wil een nette en schone kleedkamer. Indien een elftal zich niet aan de regels houdt, dan kan dit 
consequenties met zich meebrengen voor het betreffende elftal. 
Hieronder staan de elf gedragsregels die horen bij de kleedkamers van RKVV Bergeijk:  
1. Je hebt alleen toegang tot je eigen kleedkamer. Toegang tot de kleedkamer van een ander elftal 
is dus verboden. Ouders zijn alleen toegestaan bij F- en mini-spelers.  

2. Voor het betreden van de kleedkamers dienen de voetbalschoenen buiten te worden schoon 
gemaakt. Hiervoor zijn borstels aanwezig.  

3. Mochten er toch gras- en zandresten in de kleedkamer achterblijven, dan deze nooit door de 
afvoerputjes spoelen. Dit veroorzaakt verstoppingen. Zand en gras dienen met stoffer en blik te 
worden opgeruimd.  

4. Roken, glaswerk en alcoholische dranken zijn verboden in de kleedkamers.  

5. Het is niet toegestaan in de kleedkamers te spelen (met of zonder bal).  

6. Maak de hele kleedkamer na gebruik droog; gebruik daarvoor de droogtrekker.  

7. Laat de wc altijd netjes achter.  
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8. Gooi al je afval in de vuilnisbak. Dus ook lege wegwerpbekertjes, drinkflesjes, kauwgum, tape en 
bandages. Maak bekertjes en flessen in de wc leeg voordat je ze in de vuilnisbak gooit.  

9. De leider of trainer controleert de kleedkamer zowel bij het betreden als het verlaten ervan.  

10. Er dient altijd minimaal één leider of trainer van het elftal in de nabijheid van de kleedkamer te 
zijn en deze controleert de kleedkamer als laatste. Tijdens de wedstrijden en trainingen doet de 
leider of trainer de kleedkamer op slot.  

11. De leider of trainer die als laatste de kleedkamer verlaat, dient de verlichting uit te doen en de 
kranen dicht te draaien. Daarna sluit hij/zij de kleedkamer af.  
 
RKVV Bergeijk is niet verantwoordelijk voor vermissing van of schade aan persoonlijke bezittingen. 
Laat dan ook geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 
 
 
Spelmaterialen: 
Gebruik de spelmaterialen waarvoor ze bedoeld zijn. Ga niet aan goals hangen en klim niet in de 
doelnetten. De goals kunnen omvallen en daarmee ongevallen veroorzaken, de doelnetten kunnen 
stuk gaan. Ruim na afloop van de training alle gebruikte spelmaterialen netjes op en zorg dat er 
geen ballen verloren gaan. De trainer kan spelers aanwijzen die na afloop van een training 
meehelpen met het opruimen van de gebruikte materialen. 
 
Blessures: 
Bij ernstige blessures is het nodig de huisarts te raadplegen. Lichamelijke ongemakken meld je bij 
je trainer en leider zodat zij hiermee rekening kunnen houden. Indien nodig en gewenst kan gebruik 
gemaakt worden van onze clubmasseur, dit in overleg  met je eigen trainer en/of leider. Indien er 
naast het voetbal problemen zijn die betrekking hebben op studie of privé-omstandig-heden dan 
kan de speler contact opnemen met zijn trainer en/of leider. 
 
Afgelastingen:  
Vanwege weersomstandigheden of de toestand van de velden kunnen wedstrijden of trainingen 
worden afgelast. Tenzij de KNVB tot een algehele afgelasting besluit, hanteert de vereniging de 
hiervoor opgestelde ‘procedure afgelastingen’ (zie website).  
 
Verloren gegane spullen: 
Het Algemeen Bestuur vraagt één of mogelijk meerdere personen om verzamel- en aanspreekpunt 
te zijn voor verloren gegane spullen; zowel persoonlijke eigendommen als spullen die van de club 
zijn.  Aan de leden zal duidelijk gemaakt worden wie deze persoon of personen zijn en welke 
procedure gevolg dient te worden om zoek geraakte spullen proberen terug te krijgen of te vinden. 
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Straffen en boetes 
 
Een speler die tijdens een wedstrijd een waarschuwing ontvangt of van het veld wordt gestuurd, 
kan door de KNVB worden geschorst. 
Deze schorsingen worden door de vereniging overgenomen en het betreffende lid is verplicht zich 
aan de opgelegde schorsing te houden. 
De door de KNVB opgelegde boetes komen geheel ten laste van de desbetreffende speler en deze 
worden door de penningmeester doorberekend aan de speler. De boetes worden na een 
schriftelijke vooraankondiging automatisch geïncasseerd op basis van de afgegeven machtiging 
voor het afschrijven van de contributie. 
 
Zowel de jeugd- als de seniorencommissie is bevoegd om disciplinaire sancties op te leggen aan 
een jeugd- respectievelijk seniorenlid, zoals bijvoorbeeld een schorsing. Daarnaast kunnen de 
trainer of leider ook corrigerend optreden door middel van disciplinaire maatregelen zoals o.a. een 
extra reservebeurt of het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. 
De jeugdcommissie heeft de mogelijkheid om voor jeugdspelers een alternatieve straf aan te 
vragen conform de hiervoor door de KNVB opgestelde regelgeving. 
 
Statutair is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur bevoegd is om, met inachtneming van het 
beginsel van hoor en wederhoor, een mogelijke straf op te leggen aan een lid indien dit lid zich niet 
houdt aan de algemene gedragsregels. Een dergelijke door de vereniging opgelegde straf kan zijn 
een berisping, een schorsing of een royement. 
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Aan- en afmelden leden. 
 

Aanmelden: 
Het aanmelden van nieuwe leden kan op de navolgende manier plaatsvinden: 
Op de website van de vereniging staat een aanmeldingsformulier. 
Vul het formulier volledig in en lever dit vervolgens in bij het vermelde adres. 
Denk hierbij aan de vereiste pasfoto indien het aan te melden lid 10 jaar of ouder is. 
 
Afmelden: 
Natuurlijk kan het ook voorkomen dat iemand onze vereniging wil verlaten, dit kan op de volgende 
manier: 
Meld je schriftelijk af door een mail of briefje te sturen naar de secretaris onder vermelding van je 
naam en per wanneer je je lidmaatschap wenst te beëindigen. 
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Communicatie-middelen 
 

Communicatie: 
Doelstelling: op een heldere en correcte manier, gevraagd en ongevraagd verstrekken van 
informatie aangaande de vereniging. 
 
Algemeen: 
Een goed verzorgde representatie van de vereniging is het uitgangspunt. Hieronder wordt o.a. 
verstaan het op een professionele manier ontvangen van bezoekers. Ook de schriftelijke 
communicatie dient in de vastgestelde huisstijl te worden gevoerd, hetgeen betekent dat naar 
derden toe altijd gebruik wordt gemaakt van het voorgedrukt briefpapier met logo van de 
vereniging. Sinds 1 juli 2012 hanteert RKVV Bergeijk een nieuwe huisstijl. 
 
We onderscheiden externe en interne communicatie. 
 
Extern: 
Communicatie naar de gemeente (en inwoners), KNVB, supporters, sponsors, andere 
verenigingen, krant, televisie en radio. 
 
Intern: 
Communicatie tussen de leden, het Algemeen Bestuur en de diverse  commissies, tussen de 
diverse commissies onderling. Het bewaken van een goede vergaderstructuur.  
 
Middelen: 

- website www.rkvvbergeijk.nl; 

- het clubblad De BVV-er; 

-     de informatiegids die gepubliceerd staat op onze website;  

- powerpoint presentatie in de kantine; 

- afgelastingtelefoon; 

- het mededelingenbord; 

- raamaffiche thuiswedstrijden RKVV Bergeijk1; 

- rubriek in de locale bladen; 

- Algemene Ledenvergadering; 
-     AB lid belast met zondagsdienst; 
-     gastvrouw bestuurskamer; 

- embleem en logo; 

- kledinglijn. 
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Statuten, sociaal reglement, huishoudelijk reglement 
 
Statuten : 
De statuten van  RKVV Bergeijk zijn middels een notariële akte vastgelegd. 
Indien nodig zorgt het Algemeen Bestuur voor het aanpassen van de statuten volgens 
de daarvoor geldende procedure. 
 
Huishoudelijk reglement : 
Het huishoudelijke reglement is vastgesteld door de leden aanwezig op de Algemene Vergadering 
van 22 juni 1990. 
In het huishoudelijke reglement zijn o.a. vastgelegd: 

- Naam, zetel en doel van de vereniging; 
- Welke leden we kennen; 
- Voorwaarden lidmaatschap; 
- Samenstelling en taken bestuur; 
- Uitschrijven en agendapunten Algemene Ledenvergadering; 
- Voorwaarden bestuursvergaderingen, commissies 
- Samenstelling Kascommissie 
- Contributies en straffen. 

 
Sociaal reglement : 
Binnen onze vereniging kennen we een sociaal reglement waarin de regels zijn vastgelegd 
ten aanzien van : 

- Jubilea 
- Ereleden 
- Lid van verdienste 
- Meest waardevolle speler 
- Kampioenschappen 
- Persoonlijke omstandigheden leden ; geboorte van een kind, huwelijk, opname in het 

ziekenhuis, langdurige blessure, overlijden.  
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Alcoholbeleid 
 
In het kader van de Drank- en Horecawet kent onze vereniging een bestuursreglement 
RKVV  Bergeijk ‘alcohol in sportkantines’ 
Dit bestuursreglement is opgebouwd uit de volgende paragrafen: 

- Begripsbepalingen: 
Alcoholhoudende dranken, sociale hygiëne, leidinggevenden, barvrijwilliger 

- Wettelijke bepalingen: 
a) Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden 
b) Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden 
c) Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen 
d) De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij 

betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
e) Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare 

orde, veiligheid of zedelijkheid. 
f) Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen 
g) Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn 

van andere psychotrope stoffen. 
- Vaststellen en wijzigen 
- Huis- en gedragsregels 
- Openingstijden en schenktijden 
- Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers 
- Voorlichting  
- Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
- Toegelaten horeca-activiteiten     

 

 

Rookbeleid: 
Roken is niet toegestaan in de gebouwen (kantine, kleedlokalen, andere ruimtes) op ons sportpark. 
 
 
Boetes en of schade: 
Indien er boetes en of schade ontstaat als gevolg van het gedrag van mensen die zich niet houden 
aan de gestelde gedragsregels ten aanzien van het alcoholbeleid en het rookbeleid, behoudt het 
Algemeen Bestuur van RKVV Bergeijk zich het recht voor de betreffende boete en of vergoeding 
van de geleden schade te verhalen op de veroorzaker(s). 


