
BESTUURSFUNCTIES 
 
Penningmeester 
 
Zeg je het liefste ja maar durf je ook gewoon eens nee te zetten? Dan zoeken we jou 
als penningmeester. Je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor het financiële beleid 
van onze club en als schatbewaarder (2 tot 3 uur per week) heb je een aantal taken: 

• Je betaalt de rekeningen 

• Je maakt de begroting en uiteraard ook een jaarverslag en jaarrekening en 
hebt hierover contact met de kascommissie  

• Je verstuurt (geautomatiseerd) en controleert de inning van de contributies  

• Je hebt contact met penningmeester van de asv UVV 

• En last but not least ben je het aanspreekpunt voor alle vragen op financieel 
gebied, zowel intern als extern  
 

Natuurlijk hoef je dit ook niet allemaal alleen te doen en ook niet iedere week. Er zijn 
helpende handjes van anderen. Je kunt mij mailen en bellen voor vragen en 
antwoorden: Merijn van Elsäcker via voorzitter-honkensoftbal@asvuvv.nl 

 
 
Vrijwilligers coördinator 
 
Bij jou is het geen kwestie van “ik ga even naar UVV’’. Of misschien ook wel, maar 
kom je ter plekke allerlei mensen tegen zowel op het veld of ernaast. En tja… dan 
wordt het wel wat later. Maar heb je wel een gezellige middag of avond gehad met 
heel veel verschillende mensen. En heb je ze soms ook kunnen helpen, als was het 
maar omdat je een luisterend oor had of ze een tip kon geven. 
 
Hoe dan ook het bestuur zoekt nog een collega die verantwoordelijk is voor het 
vrijwilligersbeleid en ook de zorg voor hen draagt. Natuurlijk zitten er een hoop in 
commissies, maar ook zij willen hun ei wel eens kwijt of gewoon een praatje maken.  
Je bent vanuit het bestuur mede verantwoordelijk voor het beleid en geeft leiding aan 
een commissie met als takenpakket:      
 

• Planning vrijwilligers 

• Taken en taakomschrijvingen, zoals: barbezetting asv UVV, bar en winkel op 
het veld, schoonmaak 

• Communicatie rondom taken 

• Regelen van de inschrijving en registratie 

• Verantwoording ten behoeve van financiële afhandeling 

• Aansturing eigen winkel & horeca – via zelfstandige commissie 
 
Mail mij gerust, ik kan je er heel veel over vertellen: Gabrielle Kaspers of Merijn van 
Elsäcker via: honkensoftbal@asvuvv.nl of voorzitter-honkensoftbal@asvuvv.nl 
 
 
Bestuurslid communicatie 
 
Je hoort het regelmatig op en langs de velden (en niet alleen bij ons): “Er zou eens 
wat beter gecommuniceerd moeten worden’’. Tja… en het is vaak zo, maar ja, een 
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mens kan niet alles tegelijkertijd. Dus komen we heel graag in contact met iemand 
die vanuit het bestuur verantwoordelijk is voor alle interne en externe communicatie, 
alsmede de zichtbaarheid van de vereniging. Als dit jouw ‘ding’ is willen we graag dat 
jij dan leiding geeft aan een commissie met als taak: 
 

• Website – inhoud (informatievoorziening) en opmaak 

• Social media: Facebook en Instagram 

• Nieuwsberichten maken en verzamelen voor intern en extern gebruik 

• Een wervingscampagne opzet in samenwerking met technische- en 
evenementencommissie 

• Zorg dragen voor promotionele activiteiten, eveneens intern als extern  
 
Ook hier zijn al een aantal mensen druk mee bezig, dus ook hier: je werkt in en met 
een team. En meestal ook op momenten dat het je zelf uitkomt. En er kan veel vanuit 
huis. We schatten dat je hier 1 tot 2 uur in de week mee bezig bent. 
 
Mail Gabrielle Kaspers gerust via honkensoftbal@asvuvv.nl 
 
 

GEEN BESTUURSFUNCTIE MAAR WEL BELANGRIJK!!! 
 
 
Accommodatie commissie 
 
We hebben een prachtige accommodatie en dat willen we ook graag zo houden. En 
natuurlijk met als doel er zo goed en zo lang mogelijk gebruik van te kunnen maken. 
Dat geldt uiteraard voor de speelvelden, maar ook voor de trainingsmomenten.  
 
Daarom zoeken we iemand die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid 
en de aansturing van de commissie die gaat over de accommodatie. Je werkt samen 
met de voorzitter. Wat valt er te doen: 

• Onderhoud en onderhoudsplanning 

• Opruimen en inrichten velden in het voorjaar en najaar 

• Onderhoud velden door het jaar heen (voorbereiding Dames 1 en Heren 1) 

• Contact met gemeente aangaande het onderhoud van de velden 

• Zaalhuren afstemmen met de technische commissie 

• Opslagruimten materiaal beheren samen met degene die verantwoordelijk is 
voor het materiaal. 

 
Ook hiervoor geldt: mail Merijn van Elsäcker gerust even via voorzitter-
honkensoftbal@asvuvv.nl. We schatten voor deze functie zo’n 1 tot 2 uur per week. 
Uiteraard kan dit veelal ook vanaf huis, maar gezelliger (en soms ook praktischer) is 
het natuurlijk om ook op het veld te zijn. Het spreekt voor zich dat het tijdens het 
seizoen wat drukker is dan in de wintermaanden. 
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Sponsorcommissie 
 
Het klinkt zo simpel: een sponsorcommissie. Iedere vereniging weet dat dit één van 
de meest uitdagende functies is. En als je dan ook nog iemand zoekt die de kar wil 
trekken dan moet dat wel iemand zijn die heel veel energie krijgt van successen!!! 
En die zoeken we. We zoeken geen gouden bergen, maar wel iemand die leiding wil 
geven aan een commissie die op zoek gaat naar: 
 

• Sponsors  

• De Grote Clubactie en de Vriendenloterij activeert en organiseert 

• Zich buigt over subsidiemogelijkheden 

• Het bedrijfsleven interesseert voor events, clinics en acties 

• Het Persoonlijk sponsorprogramma vorm geeft. 
 
Je werkt hier samen met in eerste instantie de penningmeester, maar uiteraard is 
hier de communicatiecommissie eveneens van belang. Hoe mooi zou het zijn om met 
enthousiaste mensen achter een aantal prospects aan te gaan en thuis te komen 
met een DEAL. 
 
 
Evenementen en Jeugdcommissie 
 
Een mens kan het zich nauwelijks nog voorstellen. We hebben het over een feestje!!! 
We hebben het over gezelligheid, voor jong en oud, voor ouders, broertjes en zusjes, 
opa’s en oma’s. En we kennen natuurlijk wel een aantal momenten waarop het bij 
UVV feest is. Oké het is een poosje geleden maar toch… we hebben er zo’n zin in! 
Maar het moet wel ‘even’ georganiseerd worden. En natuurlijk doe je dat niet in je 
eentje. Ook hier geldt: teamwork. In welk team hangt een beetje van de activiteit af. 
Je houdt contact met het bestuurslid communicatie. Wie meldt zich aan als feestneus 
voor de club? 
 
Je staat met je team voor: 

 
• Organiseren toernooien voor iedere leeftijdscategorie 

• Jaarlijkse organisatie van het familie/ledentoernooi 

• Activiteiten voor jeugd en senioren organiseren ten behoeve van binding 

• Samen met technische commissie en communicatiecommissie acties opzetten 
ten behoeve van ledenwerving  

• Bijdrage aan de jaarkalender op basis van de planning 
 
 
We gaan er voor dit jaar… Dus meld je bij Gabrielle Kaspers via 
honkensoftbal@asvuvv.nl, dan kan ik je verder bijpraten. 
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