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Meteoor zijn we samen! 

Binnen onze vereniging zijn er veel ondersteunende taken, diensten etc. die nodig      

zijn om de club goed te laten draaien. Zodat onze leden lekker kunnen handballen.     

Het streven van de vereniging is om dit nagenoeg allemaal uit te voeren met vrijwilligers. 

We verwachten van ieder lid vanaf de A-jeugd een rol hierin. Voor de jongere jeugd 

verwachten wij dat (een van) de ouders/verzorgers zijn/haar steentje bijdraagt. In dit 

verenigingstakenbeleid zijn de voorwaarden en/of condities hiervoor opgenomen.  

 

• Voor alle leden geldt dat de taken ook door een ouder uitgevoerd mogen worden. 

• Bij verhindering voor een aan jou toebedeelde taak dien je zelf voor een 

vervanger te zorgen, in overleg met de taak-/commissiecoördinator. 

• Het lid of diens ouder geeft in de volgorde van 1 t/m 3 aan voor welke taak hij/zij 

wil worden ingezet. De coördinator verenigingstaken en/of het bestuur wijst de 

taken toe. 

• Sommige taken kunnen ook door meerdere personen samen worden uitgevoerd.  

• Team gebonden taken vallen buiten de taakverplichting.  
Teamgeboden taken zijn: het rijden naar een uitwedstrijd, het wassen van de teamkleding, de 

jaarlijkse speculaaspoppenverkoop door leden, bij toerbeurt fluiten van wedstrijden (vanaf de 

C-jeugd), het draaien van een zaaldienst bij de wedstrijden van het eigen team (jeugd E t/m B 

en midweek teams) en het helpen bij F-toernooitjes door ouders van het F-team. 

• Als alle drie de taken van je voorkeur voldoende bezet zijn, wordt je gevraagd of 

je een andere taak wilt vervullen. Dit mag je weigeren. 

• Als er geen taak voor je vrij is, word je op een wachtlijst geplaatst. De coördinator 

verenigingstaken en/of het bestuur neemt contact met je op zodra er een taak vrij is. 

• Elk lid / elke ouder mag afwijkende en nieuwe taken aandragen om te vervullen. 

Het bestuur beslist of deze taken op de lijst komen. 

• Als er geen opgave wordt gedaan en/of de afgesproken taken niet worden 

uitgevoerd, wordt een jaarlijkse vergoeding van € 50,- doorbelast aan het 

desbetreffende lid/ouder.  

• Bij onduidelijkheden en/of geschillen over de uitvoering van het 

verenigingstakenbeleid, beslist altijd het bestuur. Deze beslissing is bindend. 
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Uitleg verenigingstaken 
 
□  Trainer/keeperstrainer: het hele jaar door 1 of 2x per week training geven aan 1 of meerdere teams  
of aan de keepers 
kan met meerdere personen voor 1 team) 
 
□  Coach/begeleider: het hele jaar door een team begeleiden of coachen  
(kan met meerdere personen voor 1 team) 
 
□  Taak- of commissiecoördinator: coördinator voor een of meerdere taken of commissies, tevens 
meewerkend lid (sponsorcommissie, actiecommissie, activiteitencommissie, scheidsrechterscommissie). 
Profiel: affiniteit met de commissie/taak, overzicht houden, verbindend communiceren. 
(iedere taak/commissie heeft een eigen coördinator) 
 
□ Lid scheidsrechterscommissie: 

□  Vaste scheidsrechter: reken op ong. 5x per jaar een wedstrijd fluiten 
(taak voor meerdere personen)  
 
□ Begeleiding scheidsrechters: het begeleiden van minder ervaren scheidsrechters bij het 
fluiten van wedstrijden  
en/of 1 a 2x per jaar een begeleidingsavond met de nieuwe lichting scheidsrechters en 
contactpersoon voor opleidingen voor vaste scheidsrechters 
(kan met meerdere personen) 
 
□  Wedstrijdindeling scheidsrechters: Inplannen van scheidsrechters voor de thuiswedstrijden 
  

□  Lid sponsorcommissie: De sponsorcommissie houdt zich bezig met het onderhouden en uitbreiden 
van sponsorcontracten en het bedenken en opzetten van andere manieren van sponsoring. Profiel: 
verbinder(s) met vlotte babbel en een ondersteuner die dit administratief goed op orde kan houden. 
(taak is bij voorkeur voor meerdere personen) 
 
□  Lid actiecommissie: De actiecommissie houdt zich bezig met het opzetten en uitvoeren van acties 
die bijdragen aan het financieel gezond houden van onze vereniging en schakelt nauw met de 
commissie PR & Communicatie en de penningmeester. Denk aan: organiseren speculaaspoppen voor 
leden en/of voor bedrijven, organiseren ophalen oud papier, oppakken actie Rabo club support, 
Gemeenschapsveiling, Sponsorkliks. Profiel: organisatietalent en bij voorkeur enig commercieel inzicht 
(taak voor meerdere personen) 
 
□  Lid technische commissie: Deze commissie houdt zich bezig met de het op niveau houden van het 
technisch kader van de vereniging en maakt jaarlijks de teamindelingen. Onderhoud nauw contact met 
de trainers en coaches en het bestuur. Vereist: handbalkennis 
(taak voor meerdere personen) 
 
□  Lid commissie PR & communicatie: Deze commissie zorgt voor de regionale zichtbaarheid van 
Meteoor in de media en social media. Houdt de website bij. Daarnaast verzorgt deze commissie de 
communicatie naar o.a. onze leden. Onderhoudt nauw contact met het bestuur. Profiel: praatjesvertaler 
(taak voor meerdere personen) 
 
□  Fotograaf: iemand die teamfoto’s wilt maken, foto’s van de wedstrijden zo nu en dan en tijdens 
activiteiten foto’s maakt. Je bent onderdeel van de commissie PR & Communicatie. 
(kan met meerdere personen) 
 
□  Lid activiteitencommissie: uitvoeren van recreatieve activiteiten (denk aan het organiseren van het 
mixtoernooi/eindafsluiting, evt. nieuwjaarsactiviteit, handbalclinics op basisscholen, voorbereiden 
jaarlijkse teamactiviteit) 
(taak voor meerdere personen) 
 
□  Lid klussencommissie: Deze commissie zorgt voor het onderhouden van het terrein en materialen 
en verricht hand- en spandiensten voor de vereniging. Vereist: 2 handige handen. 
(taak voor meerdere personen) 
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□  Bestuur 
□  Voorzitter: Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en 
vertegenwoordigt de vereniging in- en extern. Heeft visie op de toekomst van de vereniging en 
ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid. Coördineert bestuurs- en 
commissiewerkzaamheden. Vormt samen met de penningmeester en secretaris het dagelijks 
bestuur. Functioneert als vraagbaak binnen de vereniging en heeft een luisterend oor. Profiel: 
sociaal persoon met leidinggevende kwaliteiten en die mensen aan zich weet te binden. 
 
□  Penningmeester: contributies van alle leden factureren, controleren, administreren. In 
oktober worden deze facturen verstuurd. Overige facturen controleren en betalen. De 
kascontrolecommissie begeleiden bij de jaarlijkse kascontrole. Jaarlijks een financieel overzicht 
en begroting maken. Deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. Profiel: 
financieel kundig een creatief in aandragen van ideeën op financieel vlak. 

 
 □  Secretaris: Zorgt voor een efficiënt lopende bestuursondersteuning en is eerste  

aanspreekpunt voor de vereniging. Houdt de inkomende post bij en zet dit uit bij de juiste 
personen. Stelt de jaaragenda en jaarverslag voor de vereniging op. Stelt de agenda’s voor de 
bestuursvergaderingen, notuleert deze vergaderingen en houdt de actielijst bij. Geeft mutaties 
over verenigingsgegevens door aan de sportbond. Profiel: secuur, accuraat persoon die 
proactief meedenkt over de toekomst van de vereniging. 
 
□  Algemeen bestuurslid: Deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen. Hieruit 
voortvloeiende bestuursactiviteiten oppakken en uitvoeren. Zo nodig coördineren van een of 
meerdere taken/commissies. (2 personen) 
 

□ Ledenadministratie: Het bijhouden van de in- en uitschrijvingen van de leden en vrijwilligers in 
Sportlink Club en Excel. Indelen van leden naar de juiste teams in Sportlink en het beheren van het 
vrijwilligers takenbeleid. Je schakelt nauw met de Technische Commissie en de penningmeester en de 
coördinatoren van de diverse commissies. Profiel: nauwkeurig administratief persoon, die vooral in de 
zomermaanden de zaakjes op orde maakt. (kan met meerdere personen) 
 
□  Wedstrijdsecretaris: het indelen en beheren van de wedstrijden in Sportlink Club. Bij 
wedstrijdwijzigingen volg je de verplaatsingen, werk je deze bij in Sportlink en schakel je met de clubs, 
de beheerder van de sporthal en de coaches van Meteoor. Indien nodig voer je de wedstrijduitslagen 
van de thuiswedstrijden in Sportlink in. Je hebt veel contact met de bestuurssecretaris. Profiel: een 
flexibele regelaar die handig is met de computer. 
 
□  Beheer verenigingskleding en coachtassen: Je zorgt voor uitgifte en inname van de 
verenigingskleding en verzorgt de aanvulling van de coachtassen en teamkleding. Onderhoudt contact 
met de technische commissie en sponsorcommissie, penningmeester, coaches en trainers. Je bent hier 
voornamelijk in de zomermaanden mee bezig. 
(kan met meerdere personen) 
 
□  Oud papier ophalen, ongeveer 2 a 3 keer per jaar op de zaterdagochtend. (taak voor meerdere 
personen) 

 
□  Zaaldiensten draaien bij A-jeugd en senioren (wedstrijden in principe in het weekend):  
bij de thuiswedstrijden in het zaalseizoen de stand bijhouden, gele kaarten, twee minuten-straffen 
(reken op ong. 8 wedstrijden per seizoen). 
(taak voor meerdere personen) 
 
□  Kantinediensten draaien: tijdens het buiten seizoen in de kantine, op afroep beschikbaar als 
Grasshoppers geen thuiswedstrijden speelt (reken op ong. 4 diensten/dagdelen per seizoen). 
(taak voor meerdere personen) 
 
□  Uitvoering kampioensbeleid: verzorgt een attentie voor het kampioensteam namens het bestuur en 
deelt deze uit aan het team, nodigt de sponsor uit bij de wedstrijd en vangt deze op, stemt af met de 
coaches en de kantine over de viering van het kampioenschap en coördineert met de commissie PR & 
communicatie de PR rondom het kampioenschap. Is bij voorkeur zelf aanwezig bij de 
kampioenswedstrijd, of zorgt dat er iemand aanwezig is.  


