Voetbalbeleid VV
Petten
‘Een dijk van een vereniging’’

1e druk, augustus 2020
Dit document bevat de visie van VV Petten op (jeugd) voetbal en de kernwaardes
binnen onze vereniging. Dit (jeugd)plan is met zorg samengesteld. De beschreven
werkwijze geldt voor de gehele voetbalvereniging om alles zo soepel mogelijk te
laten verlopen.
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1. Missie, visie en kernwaarden
Missie
VV Petten is een gastvrije en maatschappelijk betrokken vereniging, met een dorpskarakter. Voor de
leden staat plezier voorop. Verantwoordelijke en betrokken leden, vrijwilligers, supporters,
sponsoren en arbitrage komen samen op een representatieve en veilige accommodatie. Sportiviteit
en respect staan hoog in het vaandel bij VV Petten.

Visie
VV Petten is een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en plezier de boventoon voert.
Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden
hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel
gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het
hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

Kernwaarden




Plezier
Respect
Veiligheid




Gastvrijheid
Betrokkenheid
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2. Organogram, functies, verantwoordelijkheden, taken
Organogram

Functie- en taakbeschrijvingen
Voorzitter











Aanspreekpunt en gezicht van de vereniging.
Het onderhouden van contacten met andere verenigingen.
Het voorbereiden van de contacten met een nieuwe trainer voor het 1e elftal.
Het onderhouden van gesprekken met spelers en begeleiders over het wel en wee van de
vereniging.
Voorzitten van bestuursvergaderingen.
Het delegeren en aansturen van extra bestuur taken.
Het delegeren en aansturen van personen (buiten bestuur) die extra taken op zich nemen.
Het aansturen van de verantwoordelijkheid van bestuur taken.
Het onderhouden van contacten met de jeugdelftallen.
Het onderhouden van contacten met de jeugdleiders en trainers.

Penningmeester




Beheer van financiële zaken bij verschillende evenementen.
Bijhouden boekhouding.
Begroting en realisatie van de financiën maken.
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Financiële jaarverslagen maken.
Beoordelen en betalen van facturen.
Betalen van het personeel.
Incasseren van huur reclameborden.
Incasseren van sponsorgelden.
Financiën vervoer naar Texel verzorgen.

Secretaris/ wedstrijdsecretaris








Notuleren van bestuursvergaderingen
Aanleveren van wedstrijdprogramma aan sportflits.
Aanleveren van wedstrijdprogramma aan website.
In- en uitschrijven van leden.
Regelen van overschrijvingen spelers.
Gereed maken van de onlinewedstrijden, o.a. scheidsrechters toewijzen.
Bekend maken van afgelastingen

Algemene bestuursleden
Algemene taken






Bestuursdiensten draaien.
Het inbrengen van en openstaan voor nieuwe ideeën en voorstellen.
Bijwonen van vergaderingen.
Bij thuiswedstrijden van het eerste team de bestuursleden van de tegenpartij ontvangen en
begeleiden.
Externe vergaderingen bijwonen.

Taken onderhoudscommissie















Onderhoud velden
Lijnen trekken
Omheining bijhouden
Doelnetten (ophangen/afhalen)
Sproeien velden
Reclame borden ophangen/verwijderen
Openhouden drainage afvoer
Dakgoten openhouden
Ventilatiemotor smeren
Diverse reparaties uitvoeren
Spoelen tegen legionella
Rolemmers leeg maken
Doorbellen indien container vol zit
Container buiten het hek plaatsen

Taken terreindienst







Buitendeuren en kleedkamers openen
Bord voor kleedkamer indeling invullen
CV-schakelaar, ventilatie en verlichting van iedere benodigde kleedkamer aanzetten. Elke
kleedkamer heeft eigen schakelaar
SV Petten vlaggen ophangen
Luidsprekers ophangen (alleen bij Petten 1)
Wedstrijdbal oppompen en klaarleggen, samen met 2 assistent-scheidsrechters vlaggen
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Scheidsrechter Petten 1 ontvangen en iets te drinken aanbieden
Scheidsrechter zijn/haar kleedkamer wijzen en vragen wat hij/zij wil drinken in de rust en dit
doorgeven aan kantinebeheerder.
Bezoekende club ontvangen en iets te drinken aanbieden
Bij Petten 1 thuis en uit ploeg vragen het formulier met namen en rugnummers in te vullen
voor de omroeper van de opstellingen.
Einde wedstrijd Petten 1 scheidrechter bedanken en iets te drinken aanbieden.
Kleedkamers zo nodig schoonmaken en afsluiten.
SV Petten vlag binnenhalen.
Luidsprekers binnenhalen/opruimen.
CV-schakelaar, ventilatie en verlichting uitzetten.
Alle deuren afsluiten.

Jeugdleiders/coaches
Het streven is om per team 2 jeugdleiders/coaches te hebben.
Tot de taken van de leiders van de jeugdelftallen van VV. Petten worden de volgende gerekend (in
willekeurige volgorde):
Voor het seizoen
 Aan de spelers bekend maken op welke wijze informatie over afgelastingen bekend wordt
gemaakt.
 Aan de spelers bekend maken op welke wijze aanwezigheids- en vertrektijden voor
wedstrijden bekend worden gemaakt.
 Aan de spelers bekend maken op welke wijze afmeldingen voor wedstrijden gedaan kan
worden.
 Aan de spelers bekend maken op welke wijze het wassen van de kleding zal geschieden.
 Met de (mede-)trainer afstemmen van de samenwerking gedurende het seizoen, met name
ook op het gebied van coaching. Het is wenselijk dat af en toe ook de trainingen bezocht
worden

Tijdens het seizoen
 Het regelen van vervangers (indien nodig) bij afmeldingen.
 Het zich aanmelden bij de ontvangende club bij aankomst op het sportpark.
 Zorgt voor de door de club beschikbaar gestelde materialen als ballen, kleding e.d., incl. het
(laten) wassen van de kleding.
 Zorgt voor het tijdig op het speelveld zijn van de spelers.
 Verantwoordelijkheid voor het schoon achterlaten van de kleedkamer, zowel bij uit- als
thuiswedstrijden.
 Het bij de jongste jeugd optreden als spelleider/scheidsrechter.
 Het aangeven op welke wijze de warming up dient plaats te vinden, inclusief die van de
keeper.
 Het bepalen van de opstelling van het team, indien van toepassing in overleg met de
aanwezige trainer.
 Nazorg bij opgetreden blessures. Van de coaches wordt verwacht dat zij binnen een week na
het optreden van een blessure van een speler contact opnemen met de speler over de wijze
waarop de blessure zich ontwikkelt.
 Het gebruikmaken van de mogelijkheid tot de organisatie van een teamactiviteit naast het
voetbal.
 Het toezien op het ‘rijden’ van het team bij uitwedstrijden.
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De verantwoordelijkheid voor het gedrag en de discipline van de spelers tijdens en rond
wedstrijden, waarbij uiteraard de verantwoordelijkheid van de ouders niet wordt
overgenomen.
Het zoveel als mogelijk aanwezig zijn bij vergaderingen aangaande de jeugd van VV. Petten.
Het bewaken van het gebruik van de juiste kleding en schoeisel door spelers in de wedstrijd.
Het alcoholvrij begeleiden van de teams. De leiders mogen tijdens het begeleiden geen
alcohol nuttigen.
Het erop toezien dat de spelers na de wedstrijden douchen.

Jeugdtrainers
Tot de taken van de (keepers)trainers van de jeugdelftallen van VV. Petten worden de volgende
gerekend (in willekeurige volgorde):
 Het bijwonen van vergaderingen aangaande de jeugd.
 Het bezoek van wedstrijden van de getrainde teams. Hierover worden nadere afspraken
gemaakt tussen de trainers en coaches.
 De verantwoordelijkheid voor het in gebruik gegeven/genomen trainingsmateriaal en het
netjes achterlaten van de opbergruimtes voor het materiaal.
 Het degelijk voorbereiden van de trainingen.
 Het bewaken van het gebruik van de juiste kleding, schoeisel en scheenbeschermers door de
spelers.
 Het maken van afspraken met de leiders over de communicatie gedurende het seizoen.
 Nazorg bij opgetreden blessures. Van de trainers wordt verwacht dat zij binnen een week na
het optreden van een blessure van een speler contact opnemen met de speler over de wijze
waarop de blessure zich ontwikkelt.
 Het bijhouden van de trainingsopkomst en de redenen waarom spelers trainingen
verzuimen.
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3. Jeugdvoetbal
De VV Petten hanteert een sluitingsdatum voor de inschrijvingen van jeugdleden.
De jeugdleden dienen voor 1 mei worden aan- of afgemeld, dit heeft mede te maken met de
deadline voor de teaminschrijvingen bij de KNVB. Spelers die na deze datum worden aangemeld,
kunnen op de wachtlijst worden geplaatst. Vaak is trainen wel mogelijk.
De jeugdcoördinator(en) stellen de teams vast, eventueel in overleg met de coaches en/of het
bestuur van de VV Petten.
De VV Petten hanteert de leeftijdscategorieën van de KNVB en plaatst de spelers zoveel mogelijk in
de desbetreffende teams.
Aangezien Petten een kleine vereniging is, komt de verdeling dikwijls niet evenredig uit.
De VV Petten schuift dan de oudste spelers door naar een hogere leeftijdscategorie en/of de jongste
naar een lagere mocht dit noodzakelijk zijn om gelijkwaardige teams in aantal te krijgen.
In speciale gevallen kan de VV Petten een uitzondering maken. Voorbeelden hiervan zijn een
groeiachterstand of ruim bovengemiddelde voetbalkwaliteiten, waarbij de speler in zijn ontwikkeling
geremd wordt.
Bij een grote wachtlijst kan de VV Petten besluiten om in de winterstop de teams opnieuw in te
delen. Dit om bijvoorbeeld een extra team in te schrijven voor de voorjaarscompetitie.
De VV Petten streeft naar twee coaches per team.
De VV Petten tracht om vanaf de Onder13 teams, twee trainingen per week aan te bieden.
De mini-pupillen doen niet mee aan de competitie van de KNVB, maar spelen ongeveer 1x per 2-3
weken een toernooi met buurtverenigingen. Het eerste jaar betalen deze mini’s nog geen
contributie. Ze dienen echter wel te worden aangemeld als lid.
In overleg met de coaches, kan in de winterstop besloten worden om deel te nemen aan de
zaalcompetitie. Aangezien er in de zaal met minder spelers gespeeld wordt en er geen dispensatie
verleend kan worden is het soms noodzakelijk om de teams opnieuw in te delen. De zaalcompetitie
wordt ingedeeld per geboortejaar (aparte competitie 1e en 2e jaars spelers).
Bereikt een speler de leeftijd van Onder17 team dan is het noodzakelijk om een spelregeltoets van
de KNVB (met voldoende resultaat) te maken. Deze toets is verplicht en kan gewoon online gemaakt
worden en er kan oneindig herkanst worden. Behaalt de speler de toets niet (of doet de toets in zijn
geheel niet) is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden, aangezien de KNVB de
spelerspas dan blokkeert.
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4. Voetbal
Bij VV Petten spelen wij plezierig samen met het doel de wedstrijd te winnen. Wij willen graag
doelpunten maken door middel van goed samen te spelen binnen het team, waarbij spelers op
meerdere posities uit de voeten kunnen.

Speler eigenschappen
Een voetballer van Petten moet zich veilig voelen, heeft plezier en is gedreven. Ook toont een speler
respect naar iedereen in en om het veld.
Spelers van Petten tonen inzet, maken eigen keuzes, spelen/werken goed samen, zijn eerlijk en
betrouwbaar, nemen hun verantwoordelijkheid en tonen betrokkenheid naar de vereniging.

ONZE SPELERS…
Voelen zich veilig
Hebben plezier
Spelen/Werken samen
Zijn gedreven en tonen inzet
Zijn respectvol
Zijn eerlijk, betrouwbaar en
nemen hun
verantwoordelijkheid
Zijn betrokken
Spelen om te
winnen
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Trainers/Coaches
Onze trainers bieden onze spelers de mogelijkheden om te leren. De trainers hebben een grote
verantwoordelijkheid en geven een voorbeeld aan onze spelers.
Met een creatieve manier van denken en gedrevenheid bieden onze trainers een veilige en plezierige
omgeving voor onze spelers. Iedere trainer/coach is het aanspreekpunt van zijn of haar team.
Trainers/coaches overleggen met andere trainers/coaches van andere teams om zo de overstap en
samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Trainer eigenschappen

ONZE TRAINERS…
Werken samen
Zijn gedreven
Denken creatief
Zijn eerlijk, betrouwbaar en
nemen hun
verantwoordelijkheid
Zijn respectvol
Geven het goede voorbeeld
Creëren een veilige en plezierige
omgeving
Zijn betrokken
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Trainingen
Trainingen zijn veilig en iedereen heeft plezier. Tijdens trainingen kan iedere speler zichzelf
ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. De trainingen zijn variërend en uitdagend. Trainingen van VV
Petten staan in relatie tot de wedstrijd. Er wordt veel met de bal getraind. Iedereen toont inzet en is
gedreven.

Trainingseigenschappen
*Tijdens trainingen gaat het ballenhok op slot!
** Na de trainingen worden de doeltjes naast het veld gezet i.v.m. onderhoud van het veld.

ONZE
TRAININGEN…
Zijn veilig en plezierig
om bij te wonen
Zijn uitdagend, gevarieerd en
intensief
Staan in relatie tot de wedstrijd
Wordt veel met bal gedaan
Stimuleren de spelerseigenschappen
Zijn afgestemd op het niveau van de
spelers en het team

10

VV Petten

Wedstrijden
Op zaterdag spelen de jeugdteams en op zondag de senioren. Iedere speler wil graag wedstrijden
spelen en toont inzet. Tijdens wedstrijden kan ieder team aan elkaar, de tegenstander en de
toeschouwers laten zien wat zij in huis hebben en waar wij als VV Petten voor staan. De wedstrijden
worden gezien als de beste training die er is. Trainers van VV Petten stimuleren de
spelerseigenschappen en kernwaardes waar wij binnen onze vereniging naar streven.
Tijdens de wedstrijden toont iedereen respect naar elkaar en de omgeving, ook buiten het veld. Er
wordt geluisterd naar de scheidsrechter en wij leggen ons neer bij zijn/haar beslissing.

Wedstrijdeigenschappen
*Tijdens wedstrijden gaat het ballenhok op slot!

ONZE
WEDSTRIJDEN…
Spelen vanuit een
samenwerkende team
organisatie
Spelen om te winnen
Stimuleren de
spelerseigenschappen
Zijn leuk om naar te kijken (qua
voetbal en sportiviteit)
Spelen met hoge intensiviteit
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5. Gewenste situatie, werkgroep, sterktezwakte analyse, actieplan
en implementatieplan
Externe analyse
Kansen
K1 Samenwerking met buurclubs
K2 Ondersteuning in jeugdactiviteiten door b.v. Sportservice Schagen
K3 KNVB-ondersteuning bij beleidsplan uitvoering
Bedreigingen
B1 Ontgroening van de bevolking in de regio.
B2 De maatschappelijke ontwikkeling waarbij men zich minder verbonden voelt c.q. genoodzaakt ziet
om zich te binden aan een gemeenschap, zoals b.v. de voetbalverenging.
B3 Het wegtrekken van de jeugd naar andere clubs.
B4 Ondersteuning gemeente m.b.t.: licht, veldonderhoud en financiële ondersteuning.

Interne analyse
Sterke punten
S1 1e elftal bestaat uit jeugdige spelers.
S2 Ledengroei door nieuw 2e elftal.
S3 Petten heeft de uitstraling van een sociale en gezellige vereniging
S4 Financiële huishouding is op orde.
S5 Accommodatie is eigendom van de vereniging/sv.
S6 Ligging van het sportpark aan de rand van de dorpskern.
Zwakke punten
Z1 Interne communicatie naar de leden toe (niet duidelijk wie waar verantwoordelijk is).
Z2 Er wordt weinig gebruik gemaakt van doelstellingen. Ook wordt hier niet op gestuurd op getoetst.
Organisatie moet professioneler worden.
Z3 Het ontbreken van een vereniging breed integraal voetbaltechnisch beleid.
Z4 Sponsoring wordt niet optimaal benut.
Z5 Ontbreken van /te weinig activiteiten voor jeugd.
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6. Vrijwilligersbeleid
Onze voetbalclub drijft op de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is het
realiseren van onze missie, visie en kernwaarden, niet mogelijk.
Het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben om zich in te zetten voor het
vrijwilligerswerk, is voor onze vereniging noodzaak om tot een goed vrijwilligersbeleid te komen. Dit
om te zorgen dat onze club in de toekomst verzekerd is van voldoende vrijwilligers die nodig zijn voor
het voortbestaan van onze vereniging.




Inzicht en duidelijkheid te geven in wat van een vrijwilliger wordt verwacht
Inzicht en duidelijkheid te geven wat een vrijwilliger van de club mag verwachten
Inzicht en duidelijkheid te geven met betrekking tot evt. vergoedingen

Visie op vrijwilligerswerk en vrijwilligers
Om het voetballen voor iedereen mogelijk te maken, is de inzet van vrijwilligers nodig. Daarom is en
blijft de club op zoek naar vrijwilligers. Maar: vrijwillig wil niet zeggen vrijblijvend. Als iemand ‘ja’
tegen iets zegt, moet duidelijk zijn waaraan hij/zij begint, wat van hem/haar wordt verwacht, maar
tegelijkertijd mag de club verwachten dat een vrijwilliger zijn afspraken nakomt en als vrijwilliger
doet wat van hem wordt verwacht.
Met uitzondering van enkele functies binnen de club werken we met onbetaalde vrijwilligers. Dit
maakt dat voor iedereen, maar zeker voor de jeugd, de contributie laag kan blijven. Hiermee maken
we dat voetbal zoveel als mogelijk voor iedereen bereikbaar en haalbaar is. We gaan ervanuit dat
voor het organiseren van de club wij alleen vrijwilligers nodig hebben die zich hiervoor zelf
aanmelden (of hiervoor benaderd zijn). Wij gaan in principe niet uit van verplichte taken bij leden en
ouders van jeugdleden. Dit alles is alleen haalbaar indien we voldoende vrijwilligers hebben en
blijven behouden.
De vrijwilliger mag in ieder geval duidelijkheid verwachten van de club. Daarnaast moeten we als
club zorgen dat een vrijwilliger goed wordt gefaciliteerd om ‘zijn’ werk te doen. Het is een taak van
het bestuur om daarvoor te zorgen. Daarnaast mag de club van de vrijwilliger verwachten dat hij de
taken uitvoert die bij een functie of rol horen. Daaraan kan de vrijwilliger alleen voldoen als duidelijk
is wat bij een taak of rol hoort.

Wat verwacht de club van een vrijwilliger?
Wij verwachten als club van een vrijwilliger dat hij de verantwoording draagt voor een functie die hij
als vrijwilliger aanvaardt. Afspraak is afspraak. Je komt je afspraken na en als dit niet lukt, laat je dit
weten en maak je hierover afspraken.
Naast de uitvoering van taken, is er altijd aandacht voor de kernwaarden binnen de club.

Wat mag de vrijwilliger van de club verwachten?
Op de eerste plaats mag een vrijwilliger verwachten dat de club duidelijk omschreven heeft wat bij
een vrijwilligersfunctie hoort.
Het bestuur heeft de taak om de vrijwilligers zodanig te faciliteren dat zij goed hun werk kunnen
doen. Dit kan van alles en nog wat inhouden. Denk hierbij aan ballen bij de training, een leidersjack,
maar ook cursussen of zelfs een budget om een activiteit uit te voeren.
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Overleg en communicatie
Het bestuur moet zorgen dat er sprake is van overleg en communicatie met de vrijwilligers. Dit is
nodig om te bekijken of ‘we nog op de goede weg zitten’ maar dit is ook nodig om te achterhalen of
er extra faciliteiten nodig zijn en/of het bestuur of de leiding voor zaken moet zorgen. Verder biedt
dit de mogelijkheid aan de vrijwilliger om zijn ervaringen te delen, vragen te stellen etc.

Vergoedingen en verzekeringen
Het uitgangspunt is dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun verrichtte werkzaamheden.
SV Petten heeft een collectieve verzekering bij de KNVB die kosten vergoed welke in uitzonderlijke
gevallen voorkomen en niet door de reguliere verzekeringen worden gedekt (vangnetverzekering).
Hierbij gaan we ervanuit dat vrijwilligers voor zover ze verzekerd willen zijn, zelf voor de volgende
verzekeringen zorgen:
 Een aansprakelijkheidsverzekering
 Een ongevallenverzekering
 Een autoverzekering (inclusief inzittenden verzekering)

14

VV Petten

7. Sponsor/financieel beleid
Huidige shirtsponsors
Petten 1
Hoofdsponsor: de Watersnip
Subsponsor: M2 Autoservice

Petten 2
Hoofdsponsor: G. Tielrooij Tegelwerken
Subsponsor: Brasserie Zo Gewoon

Petten JO19
SPAR Enjoy Super aan Zee

Petten JO15
GS Restyling

Petten JO13
SPAR Petten

Petten JO11
Vrasdonk Installatietechniek

Petten JO10
Boeiends – workshops, kadootjes en meer

Sponsor worden?
Een sportvereniging kan niet zonder haar sponsoren. Ook VV Petten niet! Wij dragen onze sponsoren
dan ook een warm hart toe. Dit geven wij gestalte door op regelmatige basis aandacht te schenken
aan, en wat terug te doen voor, de mensen die bereid zijn te investeren in onze vereniging. Zo
brengen wij nieuwe sponsoren in beeld in het kader van de rubriek “in de spotlights” op de website
en op onze social-mediakanalen, worden sponsoren jaarlijks uitgenodigd voor een wedstrijd van
Petten 1 en worden aanvullende activiteiten georganiseerd. Ook is er vanaf seizoen 2021/2022 ieder
seizoen een sponsoravond waar alle sponsoren voor worden uitgenodigd!
Vanzelfsprekend zijn wij naast onze huidige sponsoren altijd op zoek naar nieuwe, duurzame
sponsorrelaties. In het kader daarvan heeft de sponsorcommissie verschillende sponsor opties
samengesteld.

Petten 1 sponsorfoto’s seizoen 2020/2021 - Begin van elk seizoen worden bij elk team teamfoto’s (met logo
van sponsor) gemaakt die op de website en social media komen te staan.
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Sponsor opties bij VV Petten
Team- en shirtsponsoring
Sponsoring Petten 1
Voor sponsoring van Petten 1 gaan we een contract aan met een looptijd van 3 jaar/seizoenen.
De club levert hiervoor:
 Broeken, shirts en sokken.
 Elk seizoen de 1e wedstrijdbal.
 Bedrukking op de wedstrijdkleding van v.v. Petten 1 (hoofdsponsor op de borst, subsponsor
op de rug)
 Vermelding op de website van s.v. Petten, in de Sportflits en op de v.v. Petten pagina op
Facebook.
 Geen jaarlijkse kosten t.a.v. het reclamebord.
De sponsor betaald jaarlijks (medio september) een bedrag a 750 euro als hoofdsponsor en 250 euro
als sub sponsor.
Sponsoring overige seniorenteams
Voor sponsoring van overige seniorenteams gaan we een contract aan met een looptijd van 3
jaar/seizoenen.
De club levert hiervoor:
 Broeken, shirts en sokken.
 Bedrukking logo van het bedrijf op de borst van het shirt.
 Vermelding op de website van s.v. Petten, in de Sportflits en op de v.v. Petten pagina op
Facebook.
De sponsor betaald jaarlijks (medio september) een bedrag a 300 euro.
Sponsoring jeugdteams
Voor de sponsoring van jeugdteams gaan we contracten aan met een looptijd van 3 jaar/seizoenen.
De club levert hiervoor:
 Broeken en shirts, geen sokken.
 Bedrukking logo van het bedrijf op de borst van het shirt.
 Vermelding op de website van s.v. Petten, in de Sportflits en op de v.v. Petten pagina op
Facebook.
De sponsor betaald jaarlijks (medio september) een bedrag a 150 euro voor teams vanaf JO13 of 100
euro voor teams t/m JO12.

Reclameborden






De sponsor betaalt het eerste seizoen/jaar de aanschaf van het reclamebord a 175 euro.
Vervolgens ieder seizoen 50 euro.
Uitzonderingen zijn borden op de tribune (100 euro per seizoen) en in de tribune (75 euro
per seizoen)
De sponsor is zelf eigenaar van zijn/haar bord.
Op de website worden alle reclamebord sponsors vermeld
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Overige
Wedstrijdbal Petten 1
 Voor elke thuiswedstrijd van Petten 1 is er een wedstrijdbal beschikbaar à 50 euro.
 De sponsor wordt vermeld op en rondom het complex tijdens de betreffende wedstrijd, in de
Sportflits, in de kantine en op de website.

Werkwijze bij sponsoraanvragen
1. Alle sponsoraanvragen worden neergelegd bij/gecoördineerd door de sponsorcommissie van
VV Petten. De sponsor wordt direct benaderd door de sponsorcommissie of door een
contactpersoon van de vereniging in opdracht van de sponsorcommissie. Samen bespreken
ze de sponsor opties aan de hand van de te kiezen opties en het sponsorbeleid. Krijgen
andere leden buiten de sponsorcommissie een aanvraag tot sponsoring binnen (formeel of
informeel) dan wordt deze aanvraag direct doorverwezen naar de sponsorcommissie. Deze
neemt zelf of laat contact opnemen met de sponsor.
2. Alle afspraken betreffende sponsoring worden desgewenst vastgelegd in een
sponsorovereenkomst. De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van de gekozen
sponsor optie.
3. De sponsorcommissie stelt aan de hand van de informatie, die aangeleverd wordt door de
contactpersoon, de sponsorovereenkomst in tweevoud op en legt deze voor aan de
voorzitter van de sponsorcommissie, ter ondertekening.
4. De contactpersoon informeert de sponsor en laat de overeenkomst in tweevoud
ondertekenen. Eén exemplaar wordt geretourneerd aan de sponsorcommissie. Het andere
exemplaar is voor de sponsor. De sponsorcommissie regelt de facturatie en organiseert de
afgesproken tegenprestaties.
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Contactpersonenlijst
Bestuur
Martijn van Nimwegen
Ron Barten
Onno Jans
Piet Breed
Chris Borgelt
Larissa Reijne
Daan Hoving
Arvith Vos
Axel Paauwe

- Voorzitter / beleid
- Penningmeester / beleid
- Secretariaat
- Consul
- Jeugdcoördinator / beleid
- Jeugdcoördinator / beleid
- Beleid
- Beleid
- Beleid

Petten 1

Petten 2

Coaches/trainers

Coaches/trainers

Ben Kaart
Maxim van Arkel

Axel Paauwe

JO19-1

JO15-1

Coaches

Coaches/trainers

Martti Reijne
Larissa Reijne

Maxim van Arkel
Vincent Oostrom
Marcel Guijt

Trainers
Ben Kaart (Petten 1)

JO13-1
Coaches/trainers
Dave Helderman

JO11-1

JO10-1

Coaches

Coaches

Bob Kuiper
Sander Hink

Caroline Prijden
Jeroen Beidschat

Trainers

Trainer

Sjors Kleimeer
Anne van Dompselaar
Maik Vrasdonk

Jeroen Beidschat

Kabouters
Trainers
Jos Groot
Justin Groot
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