HOOFDSTUK 2
ORGANOGRAM, STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Binnen de sportvereniging Grol vinden vele voetbal- en nevenactiviteiten plaats. Dit
is terug te vinden in de interne organisatie van de vereniging. In het onderstaande
Organogram is de structuur uitgewerkt. In het volgende hoofdstuk wordt de
bestuurlijke structuur nader uitgelicht.
2.1 ORGANOGRAM
Algemene ledenvergadering

Hoofdbestuur

Sponsor
Commissie
Communicatie
Commissie

Bestuur Jeugd

Sportpark Dienst
Stichting Exploitatie
Accommodatie Grol *
Stichting Vrienden
S.V. Grol
Stichting Business
Club S.V. Grol
Vereniging
Supportersclub

Werkgroep
Neven - activiteiten
Coördinator
Vrijwilligers/
Vrijwilligersactiviteiten

Hoofd
Jeugd
Opleidingen
At/mC,
Dt/mF,
Meiden

Voetbal
Technische
Coördinatoren
Senioren
Prestatief
Vrouwen

Selectietrainers
Specialistentrainers
Jeugd
VTC jeugd

Selectietrainers
Specialistentrainers
Senioren

* Onder de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol (S.E.A.G) vallen:

Stichting
Marveld Toernooi
Fa. Porskamp
Pachter Sportcafé

x

Beheerteam Sportpark (opstallen, buitenruimte, materialen)

x

Onderhoudsgroep Sportpark

x

Verenigingsconsul

Bestuur Senioren
veld- en zaalvoetbal

Redactie
Clubblad
Vertrouwenspersonen

Hoofd
P. M. B.

Kledingcommissie

Paramedische
begeleidingsgroep

Legenda
Betekent een hiërarchische relatie;
er is zeggenschap in de relatie,
de één heeft wat over de ander te zeggen,
en draagt daardoor verantwoordelijkheid.
Betekent een functionele relatie;
men heeft met elkaar te doen en men moet
in overleg tot overeenstemming komen; de
stichting, firma, commissie, coördinator of
hoofd draagt zijn eigen verantwoordelijkheid.

Het organisatieschema van de s.v. Grol ziet er op het eerste gezicht ingewikkeld uit.
Dit komt vooral door de organen die aan de linkerzijde en de rechterzijde van het
organogram voorkomen. Dit zijn organen die ondersteunend zijn aan het product
voetbal bij de s.v. Grol. Deze organen dragen nadrukkelijk bij aan :
1.
2.
3.
4.

De gezonde financiële positie (Sponsorcommissie, Vereniging Vrienden s.v.
Grol, Business Club s.v. Grol, Sportcafé )
De communicatie met de leden (Commissie Communicatie Informatie
Automatisering , Redactie Clubblad)
De uitstraling van de club (Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol,
Sportpark Dienst, Commissie Beheer Kleding)
Het imago van de vereniging (Stichting Marveld Toernooi, Vereniging
Supportersclub, Vertrouwenspersonen)
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De kern van de organisatie wordt gevormd door het hoofdbestuur met drie afgeleide
geledingen :
1.
2.
3.

Het bestuur Jeugd
Het bestuur Senioren veld- en zaalvoetbal
De Technische Commissie

Onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur Jeugd vallen :
a.
Werkgroep neven-activiteiten
b.
Coördinatie vrijwilligers
Onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur Senioren valt :
c.
Hoofd Paramedische begeleidingsgroep
Als we naar de werking van de ondersteunende organen kijken, is te constateren dat
ze alle een actieve rol hebben. De effectiviteit is gemiddeld goed ; het varieert van
uitstekend tot voldoende. Geen enkel orgaan is te typeren als misbaar. Zeker als we
de omvang van de vereniging in ogenschouw nemen.
Verder valt op dat bijna alle commissies, stichtingen en besturen diep geworteld in de
vereniging zitten en zeer zelfstandig opereren. En daardoor ook weinig bestuurlijke
aandrijvingskracht vergen. Het onderhouden van contact en enige vorm van toezicht
zijn toereikend. Voorbeelden zijn de VSVG die al 25 jaar bestaat, de
Clubbladredactie die al 35 jaar actief is, het Marveldtoernooi dat al 26 jaar bestaat en
een terreincommissie die al 40 jaar zijn diensten draait. Dat lijkt allemaal
vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet.
De bestuurlijke kern presteert eveneens naar behoren. De betrokkenheid van de
bestuursleden is groot. De gemiddelde kwaliteit is goed. De bezetting van de kern
kent nauwelijks vacatures en vacatures worden redelijk snel weer ingevuld. Alleen
de bezetting van de Technische Commissie vergt constante aandacht, een aspect
dat een relatie heeft met de oorspronkelijke cultuur van de s.v. Grol. Het
familiegevoel, het gezelligheidsaspect, de sociale binding zijn wat tegenstrijdig met
een echt voetbalkarakter van een vereniging. Het kost nog steeds bestuurlijke
energie om de cultuur wat bij te buigen. Waarbij het nooit de bedoeling zal zijn om de
kenmerkende cultuur van de s.v. Grol teniet te doen.
Het vinden van de verantwoordelijkheden binnen de s.v. Grol door leden en derden
is een aandachtspunt, een punt van vooral communicatie en herhaling. Verwijzing
naar het Handboek s.v. Grol hoort daar zeker bij.
De conclusie mag zijn dat de organisatie van de s.v. Grol op dit moment (2016) en in
de nabije toekomst (2016-2018) niet ingrijpend gewijzigd hoeft te worden. Kleine
bijstellingen en aanpassingen zijn natuurlijk altijd mogelijk, maar over de hele linie
staat de organisatie stevig in het groene veld.
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2.2 ZUILENSTRUCTUUR
Binnen het hoofdbestuur is de verantwoordelijkheid voor de diverse besturen,
commissies en werkgroepen ingedeeld volgens een zuilenstructuur. Deze is
weergegeven in het volgende overzicht. Per hoofdbestuurslid is een zuil
gedefinieerd.
HOOFDBESTUUR
0HoofdbestuurSVGrol
HansScheinck
Voorzitter
Zuil9

MarcoFrank
ViceͲvoorzitter&Communicatiezaken
Zuil8

AlgemeneZaken

Communicatiezaken

9.1Vertrouwenspersonen/JosPenterman

8.1CommunicatieInformatieAutomatisering/PaulHuyskes

9.2BestuurSupportersclub/RobPorskamp
9.3BeheerdersClubgebouw/RobPorskamp
9.4Jubileumcommissie/TheoHuijskes

8.2Beheergroepwebsite/MarcoFrank
8.3Clubbladcommissie/HenriWalterbos
8.4Clubfotografen/GerryvanDongeren
8.5VerslaggeversGrol1/MarcoFrank
8.6Verenigingsarchiefwerkgroep/TheoHuijskes
8.7OndersteunendeLeden/MarcoFrank
8.8Redactiepresentatiegids/MarcoFrank
8.9Fotoarchiefwerkgroep/MarcoFrank
8.10BeheergroepTalento/RobertZijdel
8.11VideoanalyseGrol1/MarcoFrank

TonnieZieverink
Secretaris
Zuil7

HansvanHalm
Penningmeester
Zuil6

Verenigingszaken

PersoneelsbeheerenAlgemenezaken

7.1Verenigingssecretariaat/TonnieZieverink

6.1Sportlinkwerkgroep/RobArink

7.2Ereleden/TonnieZieverink
7.3Erevoorzitter/TonnieZieverink
7.4BeheergroepKleding/RitaArink

6.2Verenigingsbureau/TonnyHartman
6.3Bezorgersclubbladen/HennieSchovers
6.4Kassamedewerkers/HansvanHalm
6.5BestuurMarveldtoernooi/MarcoFrank
6.6BestuurV.S.V.G./GeertJanStokkers
6.7Ledenadministratie/TomHoffman

NoelleNeeleman
LidSponsorzaken
Zuil5

PeterHarbers
LidAccommodatiezaken
Zuil4

Sponsorzaken

AccomodatieenMateriaalzaken

5.1Sponsorcommissie/NoelleNeeleman

4.1SporparkBeheergroep/CorMigchielsen

5.2BestuurBusinessclub/MatthijsRoorda

4.2Schoonmaakcommissie/HansvanHalm
4.3Consul/AntontenHoopen
4.4AMZVrijwilligersgroep/CorMigchielsen
4.5SchoonmaakploegDenElshof/HennieSchovers
4.6SEAG/HansvanHalm
4.7Terreincommissie/TonnyHartman
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BartPorskamp
LidVoetbaltechnischeZaken
Zuil3

RobvanMeurs
LidVoorzitterBestuurSenioren
Zuil2

VoetbaltechnischeZaken

Seniorenvoetbalzaken

3.1CommissieOpleiding&Vorming/BertRoeterdink

2.1Bestuursenioren/RobvanMeurs

3.2HoofdOpleidingenVorming/BertRoeterdink
3.3Betaaldetrainersseniorenenjeugd/BartPorskamp
3.4WissinkDenEtoernooi/MarcRots

2.2Seniorenarbiters/JosFroeling
2.3GastpersoonschapGrol1/PetraterBogt
2.4Omroepsters/KimBaack
2.5ParaMedischeBegeleiding/JanFroeling
2.6Seniorenleden/RudiPorskamp
2.7Vrijwilligersbijseniorenteams/RobvanMeurs
2.8Wasdames/RobvanMeurs

DianaNijland
LidVoorzitterJeugdbestuur
Zuil1
Jeugdvoetbalzaken
1.1Jeugdbestuur/DianaNijland
1.2Jeugdarbiters/WilcoRijkenbarg
1.3Gvoetbal/NataschaDankbaar
1.4CommisieNevenactiviteiten/JordyOverkamp
1.5MaatschappelijkeStageJeugd/MarcvanMeurs
1.6Jeugdleden/EdwinVos
1.7Peutervoetbal/MirjamPosenYvonneKleinGunnewiek
1.8Jeugdigejeugdleiders/MarcvanMeurs
1.9Vrijwilligersbijjeugdteams/RobArink
1.10Kamporganisaties/DianaNijland
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2.3 STATUTEN
Zie bijlage 2.1 voor een kopie van de ‘Getekende akte statutenwijziging’.

2.4 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Zie bijlage 2.2 voor een inhoudelijk overzicht van de volgende artikelen:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Leden
Artikel 3: Leden van verdienste en ere-leden
Artikel 4: Lidmaatschap , aanmelding/toelating en registratie
Artikel 5: Rechten en plichten van leden
Artikel 6: Straffen
Artikel 7: Clubkleuren en clubkleding
Artikel 8: Het bestuur
Artikel 9: Dagelijks bestuur
Artikel 10: Bestuursverkiezing
Artikel 11: Kascommissie
Artikel 12: Andere commissies en organen
Artikel 13: Contributie
Artikel 14: Kostenvergoedingen
Artikel 15: Opstallen van de vereniging
Artikel 16: Wedstrijden
Artikel 17: Aansprakelijkheid van de leden
Artikel 18: Clubblad
Artikel 19: Sponsoring
Artikel 20: Wijziging huishoudelijk reglement
Artikel 21: Slotbepalingen

