
Verantwoordelijkheden binnen bestuur en commissies 
 

Bestuur 
Algemeen 
- Leiding geven aan de vereniging. 
- Beleid maken. 
- Aansturen van commissies. 
- Aanspreekpunt extern. 
- Legt verantwoording af aan de ALV. 
- Organiseert de ALV. 
- Verzorgt de financiële verslaglegging. 
- Notuleert de ALV en bestuursvergaderingen. 
- Keurt de jaarplannen van de verschillende commissies. 
 
1. Voorzitter 
- Geeft leiding aan de vereniging. 
- Zit de bestuursvergaderingen en ALV voor. 
- Stelt de agenda voor de bestuursvergaderingen op. 
- Houdt contacten met de aan hem toegewezen commissies. 
- Verzorgt bestuursuitingen bij interne communicatie.  
- Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.  
- Is het gezicht van de vereniging intern en extern.  
- Mensen bij elkaar brengen.  
 
2. Secretaris 
- Notuleert de bestuursvergadering en ledenvergadering. 
- Is het contactpersoon voor de vereniging in zijn totaliteit. 
- Zorgt voor de afhandeling van de e-mailbox, post van de vereniging. 
- Maakt lijst ingekomen stukken voor de bestuursvergadering. 
- Neemt, waar nodig, tijdig actie op de ingekomen post. 
- Verzorgt de uitgaande post voor de vereniging. 
- Maakt voor de ledenvergadering een jaarverslag. 
- Beheert het archief. 
- Houdt contact met de aan hem toegewezen commissies.  
 
3. Penningmeester 
- Verzorgt de financiële zaken van de vereniging en clubhuis. 
- Is contactpersoon voor alle financiële zaken van de vereniging en clubhuis. 
- Houdt elk jaar een controle op de inkomsten en uitgaven. 
- Zorgt voor het innen van de contributie. 
- Zorgt voor betaling van de gemaakte kosten voor de vereniging.   
- Maakt voor de ledenvergadering een financieel overzicht van de vereniging en clubhuis. 
- Stelt jaarlijks een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering. 
- Houdt controle op lopende verzekeringen. 
- Houdt contact met de aan hem toegewezen commissies 
 
NB: Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor twee of meer commissies (afhankelijk van het aantal 
commissies). Het bestuurslid is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de desbetreffende 



commissie. Hij of zij koppelt de werkzaamheden van de commissie terug aan het bestuur en brengt 
waar nodig onderwerpen in bij de bestuursvergadering waar een besluit over genomen moet 
worden. 
 
De commissies krijgen zelf verantwoordelijkheid. Voorafgaand maken ze een jaarplan die wordt 
goedgekeurd door het gehele bestuur. Na afloop wordt dit jaarplan geëvalueerd. 
 

Commissie Communicatie & PR 
- Ondersteunt bij de organisatie van de Open Dag 
- Bedenkt en coördineert acties om leden te werven. 
- Stelt promotiemateriaal op en houdt dit actueel. 
- Signaleert en voert kansen uit om Blue Hawks op de kaart te zetten. 
- Onderhoudt contact met de pers 
- Verstuurt persberichten en nieuwsbrieven naar (lokale) media en leden. 
- Onderhoudt de website, de Ledenpagina en de sociale media. 
- Maakt een jaarplan voor de Commissie Communicatie & PR 
 

Commissie Vrijwilligers 
- Houdt de vrijwilligersdatabase actueel. 
- Benadert (nieuwe) leden voor taken. 
- Is het aanspreekpunt voor commissies als ondersteuning nodig is. 
- Gaat bij vacatures op zoek naar een geschikte kandidaat. 
- Houden het digitale formulier voor vrijwilligerswerk actueel. 
- Maakt een jaarplan voor de Commissie Vrijwilligers. 
 

Commissie Sponsoring 
- Onderhoudt contacten met bestaande sponsors. 
- Ziet erop toe dat sponsors voldoen aan betalingsverplichtingen. 
- Houdt contact met nieuwe potentiële sponsors. 
- Stelt sponsorcontracten op. 
- Handelt sponsoraanvragen af. 
- Houdt overzichten bij van sponsorinkomsten. 
- Houdt het sponsorbestand actueel. 
- Organiseert jaarlijks een activiteit voor sponsors. 
- Maakt een jaarplan voor de Commissie Sponsoring. 
 

Commissie Activiteiten 
- Maakt planning van de diverse activiteiten (buiten de sport om). 
- Stelt jaarlijks een activiteitenkalender op. 
- Organiseert jaarlijks twee activiteiten voor jeugdleden en twee voor seniorenleden. 
- Organiseert jaarlijks de Open Dag. 
- Organiseert jaarlijks het Familietoernooi. 
- Organiseert jaarlijks de opening van het seizoen. 
- Regelt de uitvoering van de georganiseerde activiteiten. 
- Zorgt voor de uitvoering van de activiteiten. 
- Maakt een jaarplan voor de Commissie Activiteiten. 
 



Commissie Accommodatie 
- Is aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot beheer en onderhoud van de accommodatie. 
- Signaleert achterstallig onderhoud aan clubgebouw en velden. 
- Zorgt voor het onderhoud aan de gebouwen en velden. 
- Houdt contact met de gemeente voor wat betreft het onderhoud van de accommodatie. 
- Organiseert twee keer per jaar een onderhoudsdag. 
- Maakt een jaarplan voor de Commissie Accommodatie. 
 

Commissie Kantinebeheer 
- Zorgt voor voldoende inventaris (zoals wc-papier, papieren doekjes, hand- en theedoeken, etc.) 
- Coördineert en voert de schoonmaak uit. 
- Is aanspreekpunt voor en coördineert verbeteringen/veranderingen aan de kantine. 
- Organiseert twee keer per jaar een onderhoudsdag. 
- Maakt een jaarplan voor de Commissie Kantinebeheer. 
 

Technische commissie 
1. Lid commissie honkbal 
- Bepaalt het technische honkbalbeleid van de club. 
- Zorgt voor de uitvoering van het technische beleidsplan. 
- Is aanspreekpunt voor alle trainers en coaches. 
- Leidt nieuw kader op. 
- Coördineert de organisatie van zaaltrainingen. 
- Coördineert de wensen voor  nieuw materiaal. 
- Adviseert bij indeling van teams en velden. 
- Houdt periodiek overleg met de trainers en coaches. 
 

Overige functies 
1. Wedstrijdsecretaris 
- Is aanspreekpunt voor trainers en coaches met betrekking tot wedstrijdprogramma. 
- Zorgt voor voldoende oefenwedstrijden. 
- Stelt in overleg met de coaches en de competitiecoördinatie de competities vast. 
- Beslist bij afgelasten en verplaatsen van wedstrijden. 
- Geeft uitslagen door aan de KNBSB (digitaal) en de competitiecontroleur (per post). 
- Is contactpersoon voor de KNBSB en andere clubs voor wat betreft wedstrijdzaken. 
- Zorgt voor een goede veldbezetting. 
 
2. Ledenadministratie 
- Verwerkt de aanmelding van nieuwe leden. 
- Verwerkt de uitschrijving van leden. 
- Houdt contact met de KNBSB bij ledenmutaties. 
- Beheert de ledenlijst. 
- Is aanspreekpunt voor dispensatieverzoeken. 
 
3. Inkoop 
- Is aanspreekpunt voor inkoop van nieuwe inventaris. 
- Draagt zorg voor aanschaf van eten en drinken. 
- Houdt overzichten bij met inkomsten en uitgaven kantine. 
 



4. Kleding 
- Is aanspreekpunt voor leden voor nieuwe kleding. 
- Organiseert jaarlijks een pasdag. 
- Is de contactpersoon voor de kledingleverancier. 
- Adviseert leden bij de aanschaf van nieuwe kleding. 
- Bestelt tijdig nieuwe voorraad caps. 
 


