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1. Vereniging
1.1 Algemeen
V.V. Steensel is opgericht op 15 maart 1934.
“Voetbalvereniging Steensel” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
40235286.
De statuten van onze vereniging zijn notarieel vastgelegd.

De vereniging is lid van :
•

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (K.N.V.B.)

•

Nederlandse Katholieke Sportfederatie (N.K.S.)

•

Landelijke Bond Amateurvoetbal (L.B.A.)

1.2 Clubtenue
Het officiële tenue van V.V. Steensel is als volgt:
-

Blauw shirt met witte boorden

-

Witte broek

-

Blauwe sokken met witte boorden

1.3 Sportpark “De Elzenbroeke”
Het sportpark “De Elzenbroeke” is gelegen aan Knegselseweg 20, 5524 AA in Steensel. Het
telefoonnummer van het clubhuis is 0497-515274.

De vereniging huurt het sportpark van de gemeente Eersel. Als eigenaar van de accommodatie
verzorgt de gemeente het onderhoud van de velden. De vereniging neemt het klein cultuurtechnisch
onderhoud op zich.
De opstal waarin de kleedlokalen en het clubhuis zijn ondergebracht, zijn eveneens in eigendom van
de gemeente. De vereniging huurt ook deze accommodatie. De vereniging verzorgt het dagelijks
onderhoud.

1.4 Aan- en afmelden leden
Aan- en afmelden van leden dient altijd te gebeuren bij het secretariaat (secretaris@vvsteensel.nl).
Alleen op die manier kan het ledenbestand goed bijgehouden worden. Dit voorkomt ook
onduidelijkheid bij de elftallen, penningmeester en secretariaat.
Daarnaast het dringende verzoek om in geval van verhuizing een adreswijziging en e-mailadres door
te geven!

1.5 Contributie
Voor het seizoen 2018-2019 zijn de volgende contributiebedragen van toepassing:
•

Senioren

€ 135,00 Per jaar

•

Junioren

€ 85,00 Per jaar

•

Niet-actieve leden (Rustend)

€ 25,00 Per jaar

Leden die nog actief voetbal spelen (in jeugd, senioren of klassiekers team) maar daarnaast een
intensieve vrijwilligersfunctie binnen de club uitvoeren ontvangen 50% contributiekorting.

1.6 Onderscheidingen
De vereniging kent de volgende jubilea:
•
•
•
•
•

25-jarig lidmaatschap
40-jarig lidmaatschap
50-jarig lidmaatschap
60-jarig lidmaatschap
75-jarig lidmaatschap

Aan leden met bijzondere verdiensten voor de vereniging kan het erelidmaatschap worden
toegekend. In het verleden is aan een zestal personen het erelidmaatschap toegekend. Dit zijn:
•
•
•
•
•
•

Leen Bouwer (erevoorzitter)
Wim Teurlinckx (†)
Piet Teurlinckx (†)
Frans van Luytelaar
Frans van Lieshout (†)
Kees de Kroon

1.7 Sponsoring

Alle vormen van sponsoring dienen te lopen via de PR-commissie. Weet je iemand die als sponsor bij
de club betrokken wil worden, bijvoorbeeld als kledingsponsor of bordsponsor, neem dan contact op
met de PR-commissie (pr@vvsteensel.nl). Zij zullen dan contact leggen met de potentiële sponsor en
bespreken wat de mogelijkheden zijn. Gesponsorde tenues worden bij de hoofdsponsor gekocht.

2. Organisatie
2.1 Samenstelling bestuur
•
•
•
•
•

Voorzitter: Maarten Metz
Secretaris: Tijn van der Aa
Penningmeester: Teun van Woerkum
PR en Communicatie: Ron Coppens
Jeugdzaken: Mark van Hoof

2.2 Samenstelling commissies

3. Visie en Beleid
3.1 Visie
De visie van VV Steensel is om zoveel mogelijk mensen op een prettige en sportieve manier te
betrekken bij de voetbalactiviteiten in Steensel. Deze visie is gebaseerd op een drietal kernpunten:
goede organisatie, gezonde financiën en een sportieve vereniging.
Organisatie
VV Steensel wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het wel en wee van de voetbalclub. Dat wil
zeggen dat we alle activiteiten (zowel rechtstreek gerelateerd aan het voetbal als activiteiten die de
verenigingsgeest vergroten) willen organiseren voor zoveel mogelijk leden en derden, middels een
goede en brede organisatie, met ruim voldoende vrijwilligers. Essentieel daarbij zijn de
bestuursposten, leiders van elftallen (zowel van de jeugd als de senioren) en de commissies met
vrijwilligers bezet te hebben. Dit is de basis voor het voortbestaan van de vereniging.

Financiën
VV Steensel streeft naar een stabiele financiële positie om van daaruit het bestaansrecht te
waarborgen. Er moet evenwicht zijn tussen de inkomsten en uitgaven. Inkomsten uit de kantine,
evenementen en sponsoring zijn cruciaal om uitgaven te doen ten behoeve van voetbal gerelateerde
zaken. Een gezonde financiële positie is een belangrijk aspect om de vereniging te doen laten
voortbestaan en het lidmaatschap, middels een minimale mogelijk contributie, laagdrempelig te
houden voor bestaande en nieuwe leden.

Sportief
Onder de sportieve visie van VV Steensel valt sportiviteit, respect en prestatie. Allereerst geldt dat
onze leden zich prettig voelen in hun voetbalactiviteiten. Daarnaast geldt voor iedereen binnen de
vereniging dat men zich sportief en respectvol opstelt naar ieder ander. Wat betreft prestatie stelt VV
Steensel zich ten doel om met de selectie elftallen (eerste en tweede elftal) op een zo hoog mogelijk
niveau te acteren. Daarbij uiteraard met inachtneming dat we altijd afhankelijk van bepaalde lichtingen
blijven, maar desalniettemin streven naar de maximale prestaties van deze elftallen. Voor de
resterende elftallen stellen we geen prestatiedoelen op zich, maar staat de sportiviteit voorop.

3.2 Beleid
Het beleid van VV Steensel is gebaseerd op de bovenstaande visie en gericht op een goede organisatie,
gezonde financiën en een sportieve vereniging.

Organisatie
Bestuur
Binnen de voetbalvereniging is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid. Het bestuur bestaat uit
vrijwilligers die allen een verschillende taak/verantwoordelijkheid hebben. Op dit moment zijn dat
voorzitter, secretaris, penningmeester, jeugdbestuur en PR & communicatie.
•

•

•
•

•

Voorzitter: algemeen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de
voetbalvereniging en is ingeschreven bij de KvK. Extern aanspreekpunt voor andere
verenigingen, aanspreekpunt voor de Club van Honderd, spelersraad, kantinecommissie en
inkoopprojecten.
Secretaris: verantwoordelijk voor het secretariaat, notulen van bestuursvergaderingen,
aanspreekpunt gemeente, aanspreekpunt voor de activiteitencommissie en is ingeschreven bij
de KvK.
Penningmeester: verantwoordelijk voor de financiën, nota’s en betalingen binnen de
vereniging. Aanspreekpunt voor de onderhoudscommissie, materiaalbeheer en verzekeringen
Jeugdbestuur: de voorzitter van het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de algemene zaken
van de jeugdafdeling van de voetbalvereniging. Daarnaast vallen voetbalzaken onder de
verantwoordelijkheid van deze post.
PR en Communicatie: verantwoordelijk voor de PR, sponsoring, kleding en communicatie
binnen de vereniging. Aanspreekpunt voor de sponsorcommissie en communicatiecommissie.

Jeugdbestuur
Het bestuur wordt ondersteund door een jeugdbestuur, verantwoordelijk voor de organisatie van de
activiteiten en voetbal gerelateerde zaken voor de jeugdleden. Vanuit het jeugdbestuur is de
voorzitter onderdeel van het hoofdbestuur. Sinds enkele jaren is het jeugdbestuur van VV Steensel
samengegaan met jeugdbestuur van VV Knegselse Boys. Dit heeft vooralsnog geen impact op de
essentiële functies van het jeugdbestuur.
Commissies
Naast het bestuur zijn er verschillende commissies die elk een aanspreekpunt hebben binnen het
bestuur, zoals hierboven beschreven. De volgende commissies zijn opgesteld om samen met het
bestuur de vereniging draaiende te houden en activiteiten te organiseren:
•
•
•

•

Kantinecommissie: verantwoordelijk voor het beheren van de kantine en alle daar bijhorende
activiteiten in de kantine.
Onderhoudscommissie: verantwoordelijk voor het onderhoud van het sportpark (inclusief
kleedlokalen, buitenzijde kantine en parkeerplaats).
Materiaalbeheer: verantwoordelijk voor het beheer van het materiaal voor de
voetbalvereniging. Dit geldt voor materiaal voor onderhoudsdoeleinden, voetbalmaterialen
alsook het sleutelplan.
Activiteitencommissie: verantwoordelijk voor het organiseren van met name niet-voetbal
gerelateerde activiteiten binnen de vereniging.

•
•
•
•

•

Sponsorcommissie: verantwoordelijk voor het onderhouden en werven van sponsoren.
Communicatiecommissie: verantwoordelijk voor het beheer van de communicatie van de
voetbalvereniging zoals de website en sociale media platformen.
Club van Honderd: dit is een onafhankelijke commissie die ten doel heeft eenmalige
activiteiten van de voetbalvereniging financieel te ondersteunen
You’ll never walk alone: dit is een onafhankelijke commissie binnen de vereniging die op
gepaste wijze overleden leden van de voetbalvereniging eert op een speciale wand in de
kantine
Spelersraad: een afvaardiging van de verschillende seniorenelftallen (2 spelers/speelsters per
team) die de activiteiten en zaken binnen de vereniging evalueert.

Vrijwilligers
Om de organisatie en commissies ruim voldoende bezet te hebben, hanteert de vereniging een beleid
waarin een korting wordt gegeven op de contributie. Deze korting is als volgt van toepassing:
•
•

Bestuursleden (hoofd en jeugd):
o 50% korting op contributie op actief lidmaatschap
Leiders van jeugd en senioren elftallen:
o 50% korting op contributie op actief lidmaatschap

Financiën
VV Steensel streeft naar een stabiele financiële positie. Er moet evenwicht zijn tussen de uitgaven en
inkomsten. Inkomsten uit de kantine, evenementen en sponsoring zijn, naast de contributie, de
belangrijkste bronnen voor de voetbalvereniging. Vanzelfsprekend is het belangrijk de kosten goed in
de gaten te houden, in te schatten en die te verlagen waar mogelijk.
Inkomsten uit kantine en evenementen
De inkomsten uit de kantine (en evenementen) dragen voor het grootste deel bij aan de inkomsten.
Het beleid van de voetbalvereniging is om de inkomsten uit de kantine en evenementen te vergroten
om hierdoor een groot deel van de kosten te dekken. Hierdoor worden we minder afhankelijk van
inkomsten uit sponsoring en bijdrage van de gemeente en zijn we meer zelfvoorzienend.
De kantinecommissie en activiteitencommissie zijn hierdoor de belangrijkste commissies om hieraan
invulling te geven. Daarnaast is een van de redenen van het oprichten van de spelersraad om bij de
leden de activiteiten/evenementen te blijven toetsen en te verbeteren.
Inkomsten uit sponsoring
Een ander belangrijk deel van de inkomsten van de vereniging zijn de sponsoren die de vereniging
ondersteunen. Het is belangrijk dat we de inkomsten uit sponsoring op peil houden of vergroten waar
mogelijk. De sponsorcommissie doet dit door contracten voor meerdere jaren af te sluiten met
sponsoren en nieuwe sponsoren te werven en verschillende pakketten aan te bieden. Om alle
sponsoren van de vereniging te bedanken wordt er jaarlijks een sponsoravond georganiseerd waar alle
sponsoren voor worden uitgenodigd.

Uitgaven onder controle houden
Als tegenhanger van de inkomsten staan de uitgaven binnen de vereniging. Het is belangrijk dat er een
goede controle is op de kosten en dat kostenposten jaarlijks geëvalueerd worden. De financiën worden
beheerd door de penningmeester en jaarlijks gecontroleerd door een kascontrolecommissie.
Daarnaast hebben we afgesproken dat kostenposten boven de 250 euro genoemd en beoordeeld
worden in de bestuursvergaderingen. Verder is er afgesproken dat inkooptrajecten opgezet worden
om contracten aan te besteden om zo kosten onder controle te houden en eventueel te verlagen waar
mogelijk.

Sportief
Sportiviteit
Het is voor het bestuur erg belangrijk dat iedereen op een sportieve manier betrokken is bij de
voetbalvereniging in Steensel. Men dient zich prettig te voelen op het sportpark, in de kantine en in
het uitoefenen van voetbalactiviteiten.
We vinden het als vereniging dan ook van belang dat men zich tijdens wedstrijden niet schuldig maakt
aan ernstig gemeen spel en dat men geen ongeregeldheden veroorzaakt tijdens wedstrijden. We zullen
hier als jeugd en hoofdbestuur streng tegen optreden.
Daarnaast hanteren zijn we een algeheel geldend alcohol en drugsbeleid, waarbij we als VV Steensel
onze verantwoordelijkheid nemen dat we drugs- en overmatig alcoholgebruik op ons sportpark niet
tolereren.
Respect
Een belangrijke pijler voor de vereniging is respect. Binnen de vereniging zijn veel mensen vrijwillig
actief om voetballen en activiteiten mogelijk te maken. Daarom is het een vereiste dat men met
respect met elkaar omgaat en betrokkenen met respect behandeld. In samenspraak met de KNVB zijn
onderstaande gedragsregels met elkaar afgesproken en vastgelegd die gelden voor onze vereniging.

Prestatie
Voor de vereniging geldt ook dat we onszelf sportieve doelen stellen. Dit betreft de prestatiedoelen
voor de selectie elftallen (Steensel 1 en Steensel 2). Voor deze elftallen geldt dat we graag op een zo
hoog mogelijk niveau actief zijn.
We zijn hierin grotendeels afhankelijk van doorstroom van de jeugd en de kwaliteit van de lichting per
leeftijdscategorie in Steensel. Voor alle selectiespelers geldt dat we niet aan prestatiebeloningen doen.
Voor de overige elftallen is het belangrijk dat men lekker kan voetballen en men zich op zijn gemak
voelt tijdens het voetballen. Hier zijn geen prestatiedoelen voor gesteld.

