
Taken bestuursleden en commissies 
 
Voorzitter (Boike Teunissen) 

 Leiding geven aan dagelijks bestuur 

 Voorzitten van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen 

 Aanspreekpunt bestuur richting media 

 Aanspreekpunt voor gemeente, KNVB en overige sportverenigingen op CdH. 
 
Penningmeester  (Martin Engwerda) 

 Opstellen begroting voor het aankomend seizoen 

 Presenteren jaarcijfers op ledenvergadering 

 Aan de hand van wekelijkse administratie de financiën bewaken 

 Aanspreekpunt voor sponsorcommissie, kantinecommissie en contributiezaken 

 Betalen van inkomende facturen 
 
Secretaris  (Vincent Neef)  

 Ledenadministratie 

 Nieuwe leden 

 Aanspreekpunt voor aanvoerders 

 Communicatie met wedstrijdsecretaris 
 
Wedstrijdsecretaris (Willem van der Woude) 

 Inplannen wedstrijden 

 Veldindeling 

 Trainingsrooster opstellen 

 Communicatie omtrent wedstrijden/afgelastingen met aanvoerders en trainers 

 Communicatie met secretaris en scheidsrechterzaken 

 Communicatie met overige sportparkgebruikers  
 
Scheidsrechterzaken  (Mathijs Eppinga) 

 Indelen scheidsrechters 

 Indelen kleedkamers 

 Informeren teams inzake kleedkamers en scheidsrechters 

 Communicatie met wedstrijdsecretaris 
 
Contributiezaken  (Eric Veldwiesch) 

 Innen van contributie 

 Beheren automatische incasso’s 

 Trainingsleden beheren en innen 

 Innen van sponsorgelden en club van 20 

 Contact met penningmeester 

 Contact met secretaris 



 

Sponsorcommissie  
(Volken Holtrop en Sander Veenstra) 

 Acquisitie nieuwe sponsoren 

 Beheer huidige sponsoren 

 Club van 20 

 Communicatie met penningmeester  

 Tenues en materiaal 
 
Kantinecommissie   
(Hillebrand Brandsma, Martijn van de Tillaart en Freek van der Helm) 

 Inkoop producten kantine 

 Opstellen barrooster 

 Barinstructie houden onder de leden van de barpoule 

 Schoonmaakrooster opstellen  

 Communicatie met penningmeester; omzet en margebewaking  
 
PR Commissie   
(Boike Teunissen, Abele Kamminga en Nanne Bakker) 

 Beheer social media 

 Beheer website 

 Merchandising 

 Groen Geel positief in media brengen.  
 
Feestcommissie   
(Jolien de Lange, Bregje de Vlieger, Yannick Abrahams, Willeke Maring, Mike Hoeksema).  

 Organiseren van feesten 

 Organiseren van het jaarlijkse toernooi 
 Organiseren van overige activiteiten  

 
Accommodatiecommissie 
(Wouter van der Kleij, Mario de Boer, Dennis de Boer, Mark Haaksma, Jelmer Veenstra, 
Jolien de Lange, Jorn Veenstra, Mathijn Cazemier, Jan Kracht en Martin Hordijk (aspirant) 

 Onderhoud clubgebouw 

 Verbouwingen clubgebouw 

 Materialenbeheer 

 Beheer technische installatie binnen het clubgebouw 
 

 


