
Seniorencommissie
Seizoen 2021-2022

Functieomschrijvingen

Voorzitter
Ton Blonk (a.i.)

06-13399943
voorzitter.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Bepaalt het beleid van de seniorencommissie, in samenspraak met de overige

commissieleden en het bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering
● Coördineert de diverse commissietaken en ziet toe dat de functiebeschrijvingen

worden uitgevoerd; daar waar nodig bijstaan van de commissieleden
● Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de seniorencommissie en het overleg

met de contactpersonen van de lagere senioren
● Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur door hem zelf, of door een ander

daartoe aangewezen commissielid, gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent
de gang van zaken binnen de seniorenafdeling

● Toezicht houden over de seniorenafdeling en bewaken van de SV Gouda cultuur
● Vertegenwoordigt de seniorenafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten
● Heeft een coördinerende taak bij werving commissieleden en stimuleert deze waar

nodig
● Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers en -trainers,

met name voor Gouda 1, Gouda 2 en Vrouwen 1
● Eindverantwoordelijk bij aanname staf en leiding voor met name Gouda 1 en 2
● Onderhouden van contacten met de leden van de seniorenafdeling en het bewaken

van het welzijn van de leden
● Signaleert eventuele problemen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt

deze door naar de desbetreffende coördinator; neemt daarbij eventueel een
bemiddelende rol op zich

● Stelt samen met de penningmeester een jaarbegroting op, die uiterlijk in de laatste
bestuursvergadering van het seizoen gepresenteerd moet worden aan het bestuur

● Bewaakt de begroting en uitgaven en stuurt zonodig bij
● Mede ontvangen van tegenstanders en scheidsrechters
● Mede verwerven van sponsoren
● Mede vertegenwoordigen SV Gouda bij uitwedstrijden van met name Gouda 1
● Mede houden introductiegesprek bij nieuwe teams voor de lagere senioren

Tijdsinvestering: 4 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

mailto:voorzitter.senioren@svgouda.nl


Secretaris
Ivar van de Loo

06-28774201
secretaris.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Bepaalt mede het beleid van de seniorencommissie en de uitvoering daarvan
● Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de

seniorencommissie
● Houdt de seniorencommissie op de hoogte van alle relevante nieuws en informatie
● Brengt ingekomen stukken ter kennis van de seniorencommissie en handelt deze in

overleg met de seniorencommissie af
● Notuleert de vergaderingen van de seniorencommissie, legt de daarin opgenomen

besluiten vast en legt een actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk
kunnen worden behandeld

Tijdsinvestering: 1 tot 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Penningmeester
Lisa de Heij

06-30939971
penningmeester.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Bepalen van het financiële beleid van de seniorencommissie in samenspraak met de

commissieleden
● Het opstellen van een begroting tevens te verkrijgen budget vanuit het bestuur in

samenspraak met de commissieleden
● Begroting indienen bij het bestuur en eventueel aanpassingen hierin aanbrengen
● De administratie van de ontvangsten en uitgaven van de senioren verzorgen; daarbij

behorende kas- en bankstukken bewaren
● Budgetbewaking
● Verslaglegging aan het bestuur van het beheer van de geldmiddelen van de senioren
● Bijwonen van vergaderingen van de seniorencommissie; daarbij behorende taak is

de financiële verslaglegging aan de commissieleden tijdens de vergaderingen
● Uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen (contant/per bank)
● In contact staan met de penningmeester van de vereniging
● Facturen uitzetten naar de sponsoren

Tijdsinvestering: 2 tot 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

mailto:secretaris.senioren@svgouda.nl
mailto:penningmeester.senioren@svgouda.nl


Wedstrijdsecretaris Selectie
Patrick de Bont & Pieter Zorgman

06-25222669 & 06-42814312
wedstrijdsecretaris.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Verschillende zaken regelen voor de selectie, waaronder:

○ Benaderen van spelers
○ Oefenwedstrijden en trainingskamp organiseren
○ Verantwoordelijk voor wedstrijdzaken selectie

Tijdsinvestering: 1 tot 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Wedstrijdsecretaris Lagere Senioren
Ivar van de Loo

06-28774201
wedstrijdsecretaris.senioren.laag@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Verantwoordelijk voor alle wedstrijdzaken, het coördineren van de indeling van de

teams en het tijdig inschrijven van de teams bij de KNVB
● Verzorgt de publicatie van de door de KNVB vastgestelde wedstrijden
● Verzorgt de planning van alle wedstrijden en toernooien en is verantwoordelijk voor

de veld- en kleedkamerindeling van wedstrijden op eigen terrein
● Verzorgt de contactgegevens van de leden van de seniorencommissie en de

contactpersonen van de teams
● Verzorgt het inschrijven van nieuwe seniorenleden, inclusief een intakebijeenkomst
● Vaststellen van het trainingsschema
● Het tijdig doorgeven van alle wedstrijd- en trainingsinformatie aan alle betrokkenen,

waaronder ook eventuele afgelastingen
● Controleren dat alle wedstrijdformulieren en de eventueel bij te voegen

strafrapporten worden ingevuld en verzonden
● Verantwoordelijk voor organisatie van oefenwedstrijden en toernooien
● Onderhoudt het nodige contact met:

○ Contactpersonen en spelers van de seniorenteams
○ Ledenadministratie
○ Wedstrijdsecretarissen van andere afdelingen en andere verenigingen
○ KNVB

Tijdsinvestering: 2 tot 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.
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Scheidsrechterscoördinator
Ivar van de Loo

06-28774201
scheidsrechters.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Verzorgt de contactgegevens van de scheidsrechters
● Wijst scheidsrechters aan bij wedstrijden waarvoor door de KNVB geen

scheidsrechters zijn aangewezen
● Onderhoudt een kwantitatief en kwalitatief voldoende scheidsrechtersbestand
● Voorziet scheidsrechters van informatie m.b.t. arbitragebeleid- en richtlijnen
● Aanspreekpunt voor de vereniging wat betreft arbitragezaken

Tijdsinvestering: 1 tot 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Technische zaken
Ton Blonk

06-13399943
technischezaken.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Het onderhouden van contacten met de trainers en spelers
● Het bijwonen van vergaderingen met het technisch hart
● Evalueren paar keer jaar met spelers onderling en regelmatig met de trainers
● Het bekijken van wedstrijden van de selectie, A en B jeugd
● Regelmatig contact met de leiders en verzorging
● Het bemiddelen van eventuele nieuw aan te nemen trainers of mensen van de

technische staf
● Het in de gaten houden van eventuele talenten in de jeugd en dit bespreken met de

jeugdafdeling

Tijdsinvestering: 2 tot 4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.
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Sponsoring
Hans van Sprang

0182-529278
sponsoring.senioren@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Verwerven balsponsoren, sponsoren wedstrijdboekje, sponsoren algemeen
● Mee rouleren v.w.b. ondersteuning in bestuurskamer op zaterdagen om lagere teams

en scheidsrechters te ontvangen en begeleiden

Teammanager VR1
Kim Koolmees

06-28868926
vrouwen@svgouda.nl

Werkzaamheden
● Aanspreekpunt, vertegenwoordiging en teammanagers Vrouwen 1

Ondersteuning
Seniorencommissie
Arie van der Wal & René van Rooijen

Werkzaamheden
● Het ontvangen van de vertegenwoordigers van lagere seniorenteams
● Coördineren wedstrijden lagere senioren tijdens wedstrijddag
● Scheidsrechters in de rust en na afloop van consumptie voorzien
● Uitslagen wedstrijden senioren doorgeven via Sportlink
● Ondersteuning tijdens activiteiten gedurende seizoen
● Bijwonen seniorencommissie overleg en overleg met de lagere seniorenteams
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