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0. Samenvatting  

De Stichting Ambassadors Football Holland (AFH) is sinds 15 juli 2011 actief in 
Nederland met als visie het bereiken van mensen met de liefde van God d.m.v. 
voetbal. Wereldwijd maakt zij onderdeel uit van de Ambassadors Football 
organisatie die al meer dan 30 jaar actief is. 

In Nederland is AFH inmiddels met haar organisatie en activiteiten gegroeid. Dit 
heeft geresulteerd in meer stafmedewerkers, meer programma’s en meer 
vrijwilligers. Om de missie en visie van Ambassadors Football helder en duidelijk 
te houden, is het nodig om het beleidsplan actueel te houden. 
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0.1 Inleiding  

Ambassadors Football Holland (AFH) is 10 jaar actief in Nederland en meer dan 
30 jaar wereldwijd actief om d.m.v. voetbal mensen te bereiken met de liefde van 
God (2 Kor. 5:20).  

Ambassadors Football Holland is de afgelopen jaren gegroeid. Middels dit 
beleidsplan wordt de missie en visie duidelijk en kan richting gegeven worden 
aan de verdere groei van AF in Nederland. Steeds meer vrijwilligers zijn actief 
geworden bij of voor Ambassadors Football. Onder andere zijn het aantal 
voetbalkampen gegroeid naar 3 (Urk, Amersfoort en Eindhoven), waardoor het 
aantal coaches ook enorm is gegroeid. 

Middels dit beleidsplan zal worden aangegeven wat de doelen voor het komende 
jaar (en/of jaren) zijn. Ook zullen daarbij de volgende vragen gesteld moeten 
worden: 

- Welke maatregelen zijn daarvoor wanneeer nodig?  
- Zijn deze maatregelen haalbaar en wat zijn de kosten? 

Op dit moment staat AFH ingeschreven met haar statuten bij de Kamer van 
Koophandel en wordt zij als Stichting erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat in de statuten is bepaald, dat AFH geen 
winstoogmerk heeft, overzien wordt door een bestuur, de dagelijkse leiding in 
handen is van een directeur met stafmedewerkers en voor haar functioneren 
AFH afhankelijk is van giften en inkomsten vanuit de voetbalkampen.   

De missie van AFH is om mensen te bereiken met de liefde van God d.m.v. 
voetbal (2 Kor. 5:20).    

De visie van AFH is een beweging van christenen die mensen bereikt met de 
liefde van God d.m.v. voetbal.  

Om deze visie te kunnen bereiken hanteert AFH voor de periode 2022-2027 de 
volgende strategie:  

- Het organiseren van voetbalkampen voor kinderen in de leeftijd van 7 
t/m 12 jaar. Nadat de kinderen de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt, 
kunnen zij als (assistant) coach op de voetbalkampen starten. Coaches 
kunnen in verschillende plaatsen in Nederland ingezet worden. Coaches 
van 16 jaar en ouder kunnen binnen Europa en ook daarbuiten (18+) 
ingezet worden om te dienen bij voetbalkampen. 

- Het organiseren van community, bijeenkomsten voor de leeftijd vanaf 13 
jaar. Hierbij staat persoonlijke groei en samen voetballen centraal. Dit is 
voor christenen en niet-christenen. 



       
Ambassadors Football Holland  

Beleidsplan 2022-2027 
 

 

5 

- Het organiseren van voetbal/evangelisatie tours voor christenen, waarbij 
evangelisatie en persoonlijke (geestelijke) groei centraal staat. Hierbij 
worden clinics gegeven en worden ook wedstrijden gespeeld. 

- Het meedoen aan (buitenlandse) voetbaltoernooien. Ook hier staat 
persoonlijke (geestelijke) groei centraal.  

Hierbij hanteert AFH de volgende kernwaarden: 

- Football (voetbal) we participeren in de voetbalsport met passie, 
professionaliteit en respect; 

- Church (kerk) we waarderen de transformerende rol die de wereldwijde 
kerk inneemt; 

- Team (team) we identificeren en werken samen met anderen die een 
gezamenlijk doel nastreven 

- Service (dienstbaarheid) we willen ons dienstbaar opstellen en geven 
prioriteit aan het dienen van de minderbedeelden. 
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Hoofdstuk 1 Huidige AFH situatie  

1.1. Inleiding 

Om de huidige situatie van AFH te kunnen beschrijven, wordt er gebruik 
gemaakt van de kengetallen van AFH sinds juli 2011. Daarbij wordt voornamelijk 
gekeken naar de kengetallen van de organisatie (o.a. bestuur, medewerkers en 
jaarcijfers) en van het werkveld (o.a. programma’s). 

1.2 Kengetallen van de AFH Organisatie 

De organisatie AFH kent sinds haar oprichting een bestuur dat wettelijk bestaat 
uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.  

De winst- en verliesrekening laat zien dat AFH de laatste jaren financieel een 
positief resultaat heeft gehaald. Dit komt onder andere door de toename van de 
inkomsten van de AF programma’s en activiteiten. Momenteel is er een reserve 
opgebouwd van ongeveer 10.000 euro.  

Op bestuurlijk niveau is er de afgelopen jaren een stabiele situatie ontstaan, 
waarbij sinds ruim een jaar een nieuwe secretaris is toegevoegd. 

Op werknemers niveau kent AFH een onbezoldigde parttime directeur, 
Daarnaast heeft AFH 3 stafmedewerkers die niet worden verloond:  

- financieel/administratief medewerker 
- een manager project Community Dieren 
- een manager project Community Urk 
- een manager zaalteams Arnhem 
- een manager zaalteam Urk 

Op vrijwilligers niveau heeft AFH ruim 200 vrijwilligers die betrokken zijn 
geweest of nog steeds zijn bij de AF Programma’s. Daarbij kan gedacht worden 
aan coaches, assistent coaches, stafmedewerkers en spelers. Sommigen van deze 
coaches hebben een AF Training ondergaan in Amerika (TREC Level 1-3). Op dit 
moment zijn er meerdere personen opgeleid als kampleider die op de 
voetbalkampen kunnen worden ingezet. Verder zijn er de afgelopen 2 jaar 
ongeveer 100 coaches ingezet op de voetbalkampen.  

Op donateursniveau is AFH op dit moment langzaam gegroeid met betrekking tot 
vaste donateurs. Wel  zijn er zeer veel donateurs betrokken bij de activiteiten 
van AFH, zoals de voetbalkampen (sponsors), voetbaltours en overage 
activiteiten.  

Op communicatie niveau is AFH op dit moment actief op de website, via 
Instagram en Facebook. Door middel van een nieuwsbrief (minimal 1 x per jaar) 
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worden betrokken personen/bedrijven op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van AFH.  

1.3 Kengetallen van de AFH Programma’s 

De kengetallen van de AFH programma’s kunnen tot nu toe (2012-2014) in tabel 
1.3.1 als volgt worden weergegeven:  

AFH Programma’s 2019 2020 2021 
Football Camp (4 daags 
voetbalkamp als 
onderdeel van Europe 
Coaching Tour maand 
augustus) 

- 180 
kinderen, 35 
coaches (Urk 
en 
Amersfoort) 

-  270 kinderen,   
60 coaches (Urk 
en Amersfoort ) 

-  285 kinderen, 60 
coaches (Urk, 
Amersfoort en 
Eindhoven) 

 
Football Tour  - Servie (12) 

- Praag (16) 

- Praag (16) 

 

 

Football Tournament  
(indoor cup December) 

- 120 ouderen 
(Arnhem) 

 

  

Football Internship (6-
12 maanden) 

- 1 deelnemer 
Indonesie  

  

Tabel 1.3.1 AFH Programma’s 2019-2021 

1.4 Problemen en Oorzaken op het gebied van AFH Organisatie 

Momenteel zijn er geen problemen op het gebied van AFH organisatie. AFH heeft 
een solide financiele basis en voldoende inkomsten om te kunnen functioneren. 
Ook voor de programma’s zijn de afgelopen jaren voldoende coaches en spelers 
bereid gevonden om mee te participeren.  

Hoofdstuk 2  Gewenste AFH situatie in 2022-2025 

2.1 Inleiding 

AFH is nog steeds groeiende. In 2021  is er een nieuw voetbalkamp gestart in 
Eindhoven en de verwachting is dat dit in 2022 zal verdubbelen (van 25 naar 50 
kinderen) en de jaren daarna ook zal doorgroeien. Als organisatie willen we 
graag dat de coaches op verschillende voetbalkampen ingezet worden en dat er 
een coaches-tour georganiseerd kan worden. Ook zullen steeds meer mensen 
opgeleid dienen te worden om als kampleider te kunnen fungeren.  
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2.2 Doelstellingen AFH organisatie 

Op het gebied van AFH organisatie hoopt AFH tot en met 2027 de volgende 
doelstellingen te bereiken. 

2.2.1 Doelstelling op bestuurlijk niveau 

De doelstelling op bestuurlijk niveau is om in de periode 2022-2027 de 
continuiteit te waarborgen. De bedoeling is om met het huidige bestuur door te 
gaan.  

De volgende voorwaarden worden aan bestuursleden gesteld: 

o Bestuursleden kunnen aantonen dat zij de volgende 
eigenschappen bezitten (competent, chemie, karakter en roeping),  

o Het toekomstige bestuur zal bestaan uit christelijke leden die 
samen competent zijn op het gebied van: 

▪ Besturen 
▪ Financien 
▪ Marketing & Communicatie 
▪ Public Relations 
▪ Ambassadors Football Programma’s 
▪ Networking  

o Het bestuur zal mimimaal 1 x per kwartaal samenkomen, waarbij 
de AFH stafmedewerkers het bestuur van de juiste kwartaal 
rapportage voorziet om te kunnen vergaderen. 

o De bestuursleden hebben allen vanuit een functie omschrijving 
zitting in het bestuur, waarbij er 3 wettelijk verplichte 
bestuursleden zijn (voorzitter, secretaries en penningmeester)  

o De secretaris zal in overeenstemming met de voorzitter van AFH 
komen tot een agenda en waar nodig de directeur en eventueel 
andere personen uitnodigen om bij de vergadering aanwezig te 
zijn.  

2.2.2 Doelstelling op financieel niveau 

De doelstelling op financieel niveau is om in de periode 2022-2027 gezond te 
blijven met mimimaal hetzelfde bedrag als de voorgaande jaren als reserve 
(10.000 euro) 

Deze doelstelling wil men behalen onder de volgende randvoorwaarden: 

o Rekening houden met de implementatie van internationale CRM 
voor AFH  

o Criteria van CBF certificering voor kleine goede doelen 
(www.cbf.nl) 

http://www.cbf.nl/
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o Positieve jaarlijkse V&W rekening 
o Elk AFH programma en activiteit heeft een begroting vs. actueel 
o Declaraties van AFH stafmedewerkers, vrijwilligers en bestuurders 

worden tijdig gedaan met de benodigde documentatie  
o Financieel/administratief medewerker (op vrijwillige basis) 

2.2.3 Doelstelling op werknemers niveau 

De doelstelling op werknemers niveau in de periode 2022-2027 is om zonder 
bezoldigde medewerkers AFH te laten functioneren. Deze doelstelling wil men 
behouden onder de volgende randvoorwaarden: 

o Werven van nieuwe vrijwilligers  
o Scouten van nieuwe kampleiders 
o Opleiden van nieuwe kampleiders, waaronder buitenlandstages 
o Scouten van nieuwe coaches 
o Scouten van nieuwe spelers 

2.2.4 Doelstelling op vrijwilligers niveau  

De doelstelling op vrijwilligers niveau in de periode 2022-2027, is vrijwilligers 
te hebben die werkzaamheden kunnen verrichten. Deze doelstelling wil men 
bereiken onder de volgende randvoorwaarden: 

o Komen tot duidelijke functieomschrijvingen voor vrijwilligers en 
gedragsregels (o.a. VOG-verklaring) 

o Vrijwilligers beschikbaarheid m.b.t. studie en werk 
o Competentie m.b.t de uit te voeren werkzaamheden 

2.2.5 Doelstelling op donor niveau 

De doelstelling voor de periode van 2022-2027 mbt donateurs, is om het aantal 
vaste donateurs te laten groeien. Verder zal per activiteit/project gezocht 
worden naar gevers/donateurs. Ook zullen er activiteiten georganiseerd worden 
waarmee geld ingezameld kan worden, onder andere voetbaltoernooi, 
oliebollenverkoop, sponsordiner, bingo etc.  

2.2.6 Doelstelling op marketing en communicatie niveau 

De doelstelling op communicatie niveau in de periode 2022-2027 is om zo veel 
mogelijk vanuit de organisatie te communiceren met achterban en doelgroep via 
verschillende publicaties. Deze doelstelling wil men bereiken onder de volgende 
randvoorwaarden: 

o Rekening houden met de internationale CRM voor AFH Nederland 
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o Komen tot publicaties voor communicatie kanalen zoals website, 
facebook, email, telefoon, twitter, mobile (whatsapp), post 

2.3 Doelstellingen AFH Programma’s (werkveld) 

Op het gebied van AFH programma’s wil AFH tot en met 2027 de volgende 
doelstellingen bereiken. 

2.3.1 Doelstelling Camp 

De doelstelling op football camp niveau is om jaarlijks in de maand augustus in 
totaal 3 (of meer) voetbalkampen te organiseren. Deze doelstelling wil men 
behalen onder de volgende randvoorwaarden: 

o Deze football camps worden gehouden in de regio’s Noord (Urk) 
Midden (Amersfoort) en Zuid (Eindhoven) 

o Geen maximum aantal deelnemers. Het maximum aantal 
deelnemers zal afhangen van het aantal coaches per kamp. 

o Als onderdeel van de Europese Coaching Tour 
o In samenwerking met een lokale voetbalclub, christen en 

kerkelijke gemeente 
o Bijbelcurriculum vanuit USA Coaching Tour wordt toegepast 
o Karaktercurriculum waar nodig wordt vanuit Bijbelcurriculum 

geschreven 
o 4 dagen (dinsdag-vrijdag van 10:00-15:00) 
o Zoveel mogelijk internationale coaches naar Nederland halen 

2.3.2 Doelstelling Clinic 

In het verleden werden afzonderlijke voetbalclinics gegeven op verschillende 
plaatsen in het land. Dit is de afgelopen jaren niet meer gedaan. Mogelijk dat dit 
in de toekomst weer gaat plaatsvinden. 

2.3.3 Doelstelling Footballtour 

De doelstelling op football tour niveau  is om minimaal1 x per per 2 jaar een 
voetbaltour naar het buitenland te organiseren. Het doel van een footballtour is 
het geven van clinics en spelen van wedstrijden, welke gebruikt worden om het 
evangelie te delen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een getuigenis na een 
wedstrijd. De clinics zullen in dezelfde vorm gegoten worden als de 
voetbalkampen. Deelnemers/spelers zullen een eigen bijdrage betalen aan de 
tour.  
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2.3.4 Doelstelling Tournament 

De doelstelling op football tournament niveau is om jaarlijks in de maand 
december een zaalvoetbaltournooi te organiseren. Deze doelstelling wil men 
behalen onder de volgende randvoorwaarden: 

o Indoor Cup (december)  
o Teams betalen inschrijfgeld 

2.3.6 Doelsteling Community 

De doelstelling op community niveau is om 1 x per twee weken of 1 x per 
maand met een groep mensen bij elkaar te komen om samen te voetballen en om 
samen het evangelie te delen. De doelstelling is persoonlijke geestelijke groei en 
samen sportief bezig te zijn. Ook is dit een gelegenheid om nieuwe mensen 
betrokken te laten raken bij AFH. 

2.3.7 Doelstelling Club  

Momenteel zijn er geen plannen om een Ambassadors Football Club op te zetten. 
Wel zijn er meerdere indoorteams spelend onder de naam van Ambassadors 
Football, 1 in de KNVB competitive (in Arnhem) en 2 recreatieve teams.(Arnhem 
en Urk). Verder is er in 2022 een recreatief team op het veld (in Urk) gestart. De 
bedoeling is dat er nog meer teams actief gaan worden in recreatieve 
competities. Ook hier is de doelstelling persoonlijke geestelijke groei en getuigen 
van Jezus Christus.   

2.3.8 Doelstelling coachingtour 

Elk jaar zullen/kunnen mensen uitgezonden worden naar USA of andere landen 
voor een coaching tour. Getracht zal worden om de mensen de volledige tour (5 
weken inclusief TREC) mee te gaan. De doelstelling is om mensen meer ervaring 
op te laten doen en zo te trainen, zodat zij in Nederland (of andere landen) nog 
breeder ingezet kunnen worden binnen het werk van AF. 

o USA Coaching Tour (juli) 
o Europa Coaching Tour (Augustus) 

Hoofdstuk 3 Mogelijke maatregelen voor AFH tot en met 2027 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven de wijze waarop de organisatie AFH  in de 
toekomst kan groeien en welke voorwaarden daar aan verbonden zijn.  
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3.2 Mogelijke maatregelen en beoordeling op organisatie niveau 

3.2.1 Maatregelen op bestuurlijk niveau 

Momenteel wordt AFH geleid door een stabiel en verantwoordelijk bestuur. Er 
vind behoorlijk bestuur plaats en alle minimaal benodigde rollen zijn ingevuld. 
Het is wel gewenst dat er nog uitbreiding van het bestuur zal plaatsvinden. Hier 
zal actief naar gezocht dienen te worden.  

3.2.2 Maatregelen op financieel niveau 

AFH bevindt zich momenteel in een gezonde financiele situatie. De 
inschrijvingen voor de voetbalkampen (en de sponsors voor de kampen) zorgen 
voor ruim voldoende financiele middelen. Hierdoor kunnen ook kinderen die het 
kamp niet kunnen betalen, toch meedoen. Dit kan in samenspraak met de 
desbetreffende kampleider en/of de directeur AF. 

3.2.3 Maatregelen op werknemers niveau 

AFH heeft momenteel geen betaalde medewerkers werkzaam. AFH staat wel 
open voor een fulltime/parttime betaalde medewerker. Deze zal dan wel voor 
zijn/haar eigen financiele support moeten zorgen.  

3.2.4 Maatregelen op vrijwilligers niveau 

De doelstelling op vrijwilligers niveau is tot en met 2027, 5 vrijwilligers te 
werven die werkzaamheden kunnen/willen verrichten, zoals het leiden van 
community of op een ander hieronder beschreven functie te kunnen vervullen. 
Daarvoor zijn de volgende maatregelen noodzakelijk: 

1. Komen tot duidelijke functieomschrijvingen voor vrijwilligers (personeels 
beleid) 

2. Onderzoeken welke competenties de verschillende vrijwilligers bezitten 
om AF te ondersteunen 

3. Beschrijven welke taken vrijwilligers op zich kunnen nemen o.a. op het 
gebied van communicatie, PR, website/facebook, ontmoetings en 
toerustings avonden (football night/football fellowship) 

4. Bewegen van vrijwilligers om zich in te zetten voor AF activiteiten 

Een voordeel is dat meer gedaan kan worden met meer mensen die weten wat ze 
kunnen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.  

Het bestuur en/of staf zal zich bezig houden met het formuleren van de 
functieomschrijvingen. 
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3.2.5 Maatregelen op donateursniveau 

De doelstelling op donateursniveau is tot en met 2027, 5 nieuwe structurele 
jaarlijkse donateurs per jaar te werven. Dit zal zoveel mogelijk geprobeerd 
worden tijdens de voetbalkampen en andere evenementen.  

3.2.6 Maatregelen op marketing en communicatie niveau 

De doelstelling op marketing en communicatie niveau is om in de periode 
2022-2027 zoveel mogelijk vanuit de organisatie te communiceren met 
achterban en doelgroep via verschillende publicaties. Minimaal 1 keer per jaar 
zal er een nieuwsbrief worden uitgegevens. Daarvoor zijn de volgende 
maatregelen noodzakelijk: 

1. Werven van een persoon die zich richt op marketing en communicatie 
2. Komen tot publicaties voor communicatie kanalen zoals website, 

facebook, email, telefoon, twitter, mobile, post 

Een voordeel is dat de AF organisatie beter bekend zal zijn bij haar doelgroep en 
achterban.  

3.2.7 Maatregelen op media niveau 

De doelstelling op media niveau is tot en met 2027, jaarlijks 10 keer via (lokale) 
media (o.a. krant) vanuit de organisatie communiceren met de achterban en 
doelgroep.  

Een voordeel is dat de AF organisatie beter bekend zal zijn bij haar doelgroep en 
achterban.  

3.3 Mogelijke maatregelen en beoordeling op programma niveau  

3.3.1 Maatregelen Camp 

De doelstelling op football camp niveau is tot en met 2027, jaarlijks in totaal 
miminaal 3 football camps organiseren. Daarvoor zijn de volgende maatregelen 
noodzakelijk:  

1. Komen tot een football camp beleid (draaiboek) 
2. Werven / scouten van kampleiders 

3.3.3 Maatregelen footballour 

De doelstelling op tour niveau is om mimimaal twee-jaarlijks een voetbaltour 
naar het buitenland te organiseren. Daarvoor zijn de volgende maatregelen 
noodzakelijk:  
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1. Komen tot een football tour beleid (draaiboek) 
2. Werven van een persoon die zich richt op de football tour (opzet, 

uitvoering en evaluatie) 
3. Mensen opleiden / scouten voor tourleider 

Verder zal zo veel mogelijk meegedaan worden aan AF toernooien in binnen en 
buitenland, met zoveel mogelijk teams. 

3.3.4 Maatregelen Tournament 

De doelstelling op football tournament niveau is tot en met 2027, jaarlijks in 
totaal mimimaal 1 football tournament organiseren (indoorcup). Daarvoor zijn 
de volgende maatregelen noodzakelijk: 

1. Komen tot een football tournament beleid (draaiboek) 

3.3.6 Maatregelen In the Community 

De doelstelling op community niveau is tot en met 2027, op zoveel mogelijk 
plaatsen in Nederland een community op te starten. Onder ander in de plaatsen 
waar de voetbalkampen georganiseerd worden. Daarvoor zijn de volgende 
maatregelen noodzakelijk: 

1. Opleiden / scouten van community leiders 
2. Locaties zoeken waar de community kan plaatsvinden 
3. Proberen om elke community self-supporting te laten worden 

3.3.7 Maatregelen Club  

De doelstelling op club niveau is nog meer teams op te starten die onder AFH 
willen voetballen in diverse competities. 

Hoofdstuk 4 Conclusies en Aanbevelingen  

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de conclusies  en aanbevelingen  beschreven..   

4.2 Conclusies 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden voor AFH: 

1. Momenteel is AFH voorzien van een stabiel en betrokken bestuur. Ook 
financieel staat AFH er gezond voor. 
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2. De vrijwilligers moeten meer betrokken worden bij de organisatie en 
realisatie van projecten. Daarbij is vroege communicatie en duidelijkheid 
van essentieel belang. 

3. Een plan van aanpak op het gebied van marketing en communcatie is 
vereist om beter te communiceren met de achterban en doelgroep van de 
stichting.  

4. De projecten dienen beter beheerd te worden in de opzet en realisatie 
vooral m.b.t. draaiboeken voor mensen die voor het eerst bij de 
organisatie van projecten worden betrokken. 

4.3 Planning 2022-2027 

In verband met covid is het onzeker aan welke activiteiten van AF national en 
international deelgenomen kunnen worden dan wel georganiseerd kunnen 
worden. In ieder geval zullen er elk jaar wederom 3 voetbalkampen 
georganiseerd worden. Ook zal de indoorcup weer georganiseerd worden. 

Ook zal de community in Dieren en Urk zoveel mogelijk georganiseerd worden 
en zullen er meer AFH team opgezet worden om mee te spelen in (recreatieve) 
competities. 

Verder zullen zoveel mogelijk nieuwe coaches geworven worden en de huidige 
coaches zullen gemotiveerd worden om ook de komende jaren als coach mee te 
werken aan de kampen. Hierbij zullen ook zoveel mogelijk internationale 
coaches ingezet worden. Tevens zullen coaches gemotiveerd worden om 
internationaal ingezet te worden. 

In  juni 2022 zal er D.V. een team op voetbaltour gaan naar Kroatie. Ook zal hier 
tegelijkertijd een voetbalkamp opgestart worden.  

4.4.1 Voorzitter 

Taken  

1. Vertegenwoordigt de stichting in externe besluitvorming en bepaalt het 
'gezicht' naar buiten  

2. Is, in samenspraak met de directeur, verantwoordelijk voor het voeren 
van extern overleg namens de stichting 

3. Is verantwoordelijk voor de externet contacten met voor de stichting 
relevante organisaties en personen in Nederland 

4. Is verantwoordelijk voor het voorbereiden en leiden van 
bestuursvergaderingen  

5. Is verantwoordelijk voor het toezien op de voortgang van de algemene 
stichtingszaken  

6. Is verantwoordelijk voor het aanspreken van bestuursleden op gemaakte 
afspraken 
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7. Is, in samenspraak met de directeur, verantwoordelijk voor het opstellen, 
implementeren, coördineren en bewaken van het vrijwilligersbeleid  

8. Is, in samenspraak met de directeur, verantwoordelijk voor het uitvoeren, 
coördineren en bewaken van alle acties gerelateerd aan het 
vrijwilligersbeleid  

9. Is verantwoordelijk voor de 'personeelszorg' binnen het bestuur; hoe 
loopt het bij de verschillende bestuursleden  

Kennis  

1. U heeft kennis van het beleid, de doelen, de structuur en het werk van de 
stichting 

2. U heeft kennis van besluitvormings- en beleidsvormingprocessen  
3. U heeft inzicht in goed netwerken  
4. U heeft inzicht in relevantie andere organisaties in Nederland en in het 

buitenland  
5. U heeft inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn 
6. U heeft een duidelijke visie voor de organisatie  
7. U heeft kennis van het opstellen en managen van vrijwilligersbeleid 
8. U heeft kennis van het werken met vrijwilligers  
9. U beschikt over gesprekstechnieken  

Vaardigheden  

1. U kunt strategisch richting en sturing geven aan vergaderingen en 
bijeenkomsten 

2. U bent in staat ideeën en feiten helder te presenteren  
3. U bent iemand die goed prioriteiten kan stellen  
4. U kunt goed nieuwe relaties leggen en bestaande relaties onderhouden  
5. U kunt strategisch denken (korte en lange termijn denken)  
6. U kunt mensen enthousiasmeren  
7. U bent in staat de stichting te vertegenwoordigen en haar belangen te 

behartigen bij externe partijen  
8. U bent in staat vrijwilligers te begeleiden  
9. U beschikt over communicatietechnieken en kan goed met mensen 

omgaan  

 

4.4.2  Secretaris  

Taken  

1. Is verantwoordelijk voor coördineren van de voorbereiding van de 
bestuursvergaderingen en het vastleggen van een actie- en besluitenlijst  
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2. Is verantwoordelijk voor het coördineren van het opstellen en verzenden 
van de agenda en de daarbij benodigde stukken ten behoeve van de 
bestuursvergadering  

3. Is verantwoordelijk voor het aansturen van de ambtelijk secretaris  
4. Is verantwoordelijk voor het bijhouden van stichtingscorrespondentie  
5. Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie  
6. Is verantwoordelijk voor de tijdige verspreiding van agenda's  
7. Is verantwoordelijk voor de verspreiding van foldermateriaal en 

nieuwsbrieven naar de donateurs  

Kennis  

1. U heeft ervaring met administratieve processen  

Vaardigheden  

1. U bent in staat te bepalen wat belangrijke informatie is  
2. U werkt ordelijk en systematisch  
3. U kunt omgaan met de computer (Word, Excel, Outlook)  
4. U beheerst de Nederlandse taal goed  
5. U werkt graag samen  

 

4.4.3  Penningmeester  

Taken 

1. Is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting  
2. Zorgt voor een gezond financieel beheer/budgetbewaking van subsidies, 

fondsen en donaties  
3. Zorgt voor een jaarlijkse begroting  
4. Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inning van contributie van 

donateurs  
5. Is verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies/contacten met 

subsidiegevers  
6. Is verantwoordelijk voor het financiële beleid inzake sponsoring  
7. Is verantwoordelijk voor het verwerken van declaraties  
8. Is verantwoordelijk voor de financiële administratie (financieel 

jaarverslag/begroting, stelt declaratielijnen op, verleent medewerking 
aan een eventuele externe accountant)  

Kennis  

1. U heeft kennis van en aantoonbare ervaring met financieel beheer  
2. U heeft financieel inzicht  
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Vaardigheden  

1. U kunt bent in staat budgetten te beheren  
2. U kunt voorstellen beoordelen op financiële haalbaarheid  
3. U kunt financiële kwesties uitleggen  
4. U kunt een begroting opstellen, de financiële aspecten van een 

meerjarenbeleidplan en een jaarplan  
5. U kunt werken met financiële verwerkingsprogramma's  
6. U kunt contributies innen  

 

4.4.4  Bestuurslid Projecten  

Taken 

1. Is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie en gang van zaken van 
projecten van de stichting en heeft hiervoor contact met de manager 
projecten van de stichting  

2. Heeft regelmatig contact met de manager projecten van de stichting  
3. Is verantwoordelijk voor vertegenwoordiging van de projecten van de 

stichting 
4. Is verantwoordelijk voor periodieke rapportage resultaten van de 

projecten aan bestuur  
5. Is aanspreekpunt taakveld projecten regiozaken binnen het (algemeen) 

bestuur  

Kennis  

1. U bent op de hoogte van het beleid van de stichting  
2. U draagt de visie van de stichting uit  
3. U heeft kennis van het werken met vrijwilligers  
4. U bent op de hoogte van de wensen, belangen en problemen van de 

projecten 

Vaardigheden  

1. U heeft ervaring met het aansturen, coördineren en ontwikkelen van 
vrijwilligers  

2. U kunt het algemene beeld vertalen naar projecten  
3. U kunt de voortgang van de projecten bewaken en controleren  
4. U bent iemand die goed prioriteiten kan stellen  
5. U kunt de wensen, belangen en problemen van de projecten overbrengen 

aan het bestuur  
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Het bestuurslid is voor de meeste taken verantwoordelijk. Dat betekent dat hij 
deze taken niet alleen hoeft uit te voeren, maar dat deze taken door andere 
medewerkers (o.a. manager projecten en vrijwilligers) uitgevoerd kunnen 
worden individueel of in een werkgroep/commissie. Het bestuurslid moet deze 
activiteiten coördineren, blijft verantwoordelijk voor het resultaat en is 
aanspreekpunt voor deze activiteiten.  

 

4.4.5  Bestuurslid Marketing en Communicatie  

Taken  

1. Is verantwoordelijk voor de inhoud en lay-out van de nieuwsbrief 
(voortgang inhoud nieuwsbrief, verzamelen artikelen, kwaliteit inhoud, 
kwantiteit inhoud, actualiteit nieuwsbrief, lay-out)  

2. Is verantwoordelijk voor de inhoud en lay-out van de brochures en 
foldermateriaal (voortgang inhoud brochures en folders, kwaliteit inhoud, 
kwantiteit inhoud, actualiteit brochures en folders, lay-out en 
hoeveelheid)  

3. Is verantwoordelijk voor de inhoud en lay-out van de website (levert 
documenten aan, beslist over lay-out van pagina's, onderhoudt contact 
over webpagina met relaties, signaleert aanpassingen webpagina)  

4. Is verantwoordelijk voor aanwezigheid en actualiteit van andere 
voorlichtingsmaterialen (powerpoint) presentaties, materiaal van stands 
ten behoeve van beurzen en bijeenkomsten)  

5. Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een communicatie- en 
marketingplan  

6. Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bewaking van de stijl en 
format van communicatie-uitingen van de stichting/vereniging (naam 
lidorganisatie)  

7. Is verantwoordelijk voor periodieke rapportage resultaten taakveld 
marketing & PR aan (algemeen) bestuur  

8. Is aanspreekpunt taakveld marketing & communicatie binnen het 
(algemeen) bestuur  

Kennis  

1. U heeft kennis over de stichting en het bestaande informatiemateriaal  
2. U heeft kennis van marketing en PR  
3. U heeft kennis van het begeleiden en aansturen van commissies  
4. U heeft kennis van het werken met vrijwilligers  

Vaardigheden  

1. U kunt goed planmatig werken, organiseren, delegeren en coördineren  
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2. U kunt goed vrijwilligers aansturen, begeleiden en ontwikkelen  
3. U bent goed in het werken met vrijwilligers  
4. U bezit goede gespreksvaardigheden en schrijfvaardigheden  
5. U beheerst de Nederlandse taal en Engelse taal  
6. U draagt de visie van de stichting/vereniging (naam lidorganisatie) uit  

Het bestuurslid is voor de meeste taken verantwoordelijk. Dat betekent dat hij 
deze taken niet alleen hoeft uit te voeren, maar dat deze taken door andere 
vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden individueel of in een 
werkgroep/commissie. Het bestuurslid moet deze activiteiten coördineren, blijft 
verantwoordelijk voor het resultaat en is aanspreekpunt voor deze activiteiten.  

 

4.4.6 Overige bepalingen  

1. De bestuursleden worden niet betaald voor de door hen uitgevoerde 
werkzaamheden.  

2. De bestuursleden krijgen werkelijk gemaakte onkosten vergoed, mits 
voorzien van geldig bewijsstuk.  

3. Bestuursleden zijn gemachtigd een cursus te volgen, mits deze voortvloeit 
uit belangen de stichting aangaande. Indien de financiële toestand het 
toestaat worden de kosten van een cursus geheel, dan wel gedeeltelijk 
vergoed.  

4. Jaarlijks vindt in de eerste bestuursvergadering evaluatie plaats van het 
functioneren van het bestuur over het voorgaande jaar.  

5. Bestuursleden van de stichting onthouden zich van het openbaar maken 
of verstrekken aan derden, van gegevens welke zij vanwege hun functie 
hebben verkregen en die betrekking hebben op privé gegevens van 
personen of waarvan de openbaarmaking of verstrekking de stichting of 
derden zou kunnen schaden.  

6. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, of diens 
wettelijke vertegenwoordiger, kan hierop een uitzondering worden 
gemaakt. De genoemde verplichting blijft gelden na het beëindigen van 
het lidmaatschap van het bestuur van de stichting.  

 
 


