Het bestuur bestaat uit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitster :
Ondervoorzitter :
Secretaris :
Penningmeester :
Juridisch Expert :
Hoofdverantwoordelijke sportieve cel Senioren Heren :
Hoofdverantwoordelijke sportieve cel Senioren Dames:
Hoofdverantwoordelijke sportieve cel jeugd tem U14 :
Hoofdverantwoordelijke sportieve cel jeugd tem U18 :
Hoofdverantwoordelijke sponsoring :
Hoofdverantwoordelijke Communicatie :
Hoofdverantwoordelijke Evenementen :
Hoofdverantwoordelijke Ploegbegeleiders:
Hoofdverantwoordelijke Materiaal :

Nele Snauwaert
Koen Billiaert
Marleen Vanneste
Pascal Walrave
Pascal Walrave
Pascal Walrave
Nele Snauwaert
Pieter Demets
Jan Vaneecke
Bart Ameye
Lode Boeve
Lut Degroote
Lode Boeve
Koen Billiaert

De taken kunnen in werkgroepen uitgevoerd worden.
Voorzit(s)ter
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Hij/zij roept de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering bijeen en
leidt ze.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de bestuurlijke kant van de werking van de vereniging
Hij/zij woont de vergaderingen van de VBL bij, of delegeert een of meer bestuursleden
die tevens in het bestuur zetelen
Hij/zij is de officiële, hoogste vertegenwoordiger van de vereniging, intern en extern.
Bijwonen sportraad en commissies van Roeselare of delegeert een of meer bestuursleden
die tevens in het bestuur zetelen
Verantwoordelijk voor grote key sponsors
Werkt plan uit om als organisatie op verantwoorde manier te groeien
Is het gezicht van de organisatie.
Zorgt voor zowel een sportief als niet-sportief netwerk.

OnderVoorzit(s)ter
o

Vervangt de Voorzit(s)ter bij afwezigheid.

Werkrgroep secretariaat
Hoofdverantwoordelijke Marleen Vanneste
Leden : Koen Billiaert

Taken te verrichten
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maakt de notulen van de vergadering
Delegeert de binnenkomende correspondentie naar de verschillende verantwoordelijken
Wedstrijdkalenderverantwoordelijke en communicatie naar andere ploegen.
Inschrijvingen spelers, Transfers
Scheidsrechters (regelen)
Zaalplanning en aanvragen bij stad
Wedstrijdbladeren opsturen
Drankbonnen bijhalen en verkopen
Ongevallen aangeven aan de verzekering
Invullen documenten mutualiteiten
Uitslagen ingeven op vbl site
Communicatie naar de VBL

Financiën
Hoofdverantwoordelijke Pascal Walrave
Leden : Bart Ameye
Taken te verrichten:
o
o
o
o
o
o
o
o

Hij/zij is verantwoordelijk voor alle financiële transacties, de boekhouding,
begroting, belastingen,BTW en subsidies
Doet alle de financiële transacties
Stelt alle facturen op volgens de wetgeving
Controleert alle in-en uitgaande betalingen, lidgelden, sponsoring, evenementen
Regeling betalingen scheidsrechters (zie taakomschrijving begeleider, …)
Doet bestelling van sportkledij, materiaal,water, …
Zorgt voor continue bonnenverkoop
Controleert jaarlijks de inventaris

Juridisch Expert :
Hoofdverantwoordelijke Pascal Walrave
Taken te verrichten:
o
o
o

Zorgt voor de correcte statuten
Doet de verdediging van de spelers bij de bond
Doet de neerlegging van de nodige documenten bij de offciële instanties

Werkgroep Senioren sportief Heren
Hoofdverantwoordelijke Pascal Walrave
Taken te verrichten:
o

Werving, coördinatie, opleiding leden
▪ scouting, werving, opleiding trainers, coaches, nieuwe spelers

o

Sportieve activiteiten
▪ doelstelling en coördinatie spelconcepten, technische ontwikkeling
▪ planning/communicatie tornooien enz.
▪ medische en fysische begeleiding van de spelers
▪ ploegindelingen, aanstelling en taakstelling kapiteins
▪ trainings- en wedstrijdschema's
▪ Verwerkt de sportieve gegevens in databank (fitheidstest, evaluatie spelers)

Werkgroep Senioren sportief Dames
Hoofdverantwoordelijke Nele Snauwaert
Taken te verrichten:
o

Werving, coördinatie, opleiding leden
▪ scouting, werving, opleiding trainers, coaches, nieuwe spelers

o

Sportieve activiteiten
▪ doelstelling en coördinatie spelconcepten, technische ontwikkeling
▪ planning/communicatie tornooien enz.
▪ medische en fysische begeleiding van de spelers
▪ ploegindelingen, aanstelling en taakstelling kapiteins
▪ trainings- en wedstrijdschema's
▪ Verwerkt de sportieve gegevens in databank (fitheidstest, evaluatie spelers)

Werkgroep Jongeren tem U18 sportief
Hoofdverantwoordelijke Jan Vaneecke
Taken te verrichten:
o

Werving, coördinatie, opleiding leden
▪ scouting, werving, opleiding trainers, coaches, nieuwe spelers

o

Sportieve activiteiten
▪ doelstelling en coördinatie spelconcepten, technische ontwikkeling
▪ planning tornooien, sportkampen enz.
▪ Organisatie basketkamp.
▪ medische en fysische begeleiding van de spelers
▪ ploegindelingen, aanstelling en taakstelling kapiteins
▪ trainings- en wedstrijdschema's
▪ Verwerkt de sportieve gegevens
• Aanwezigheden coaches en spelers
• fitheidstest
• evaluatie spelers
• Analyse maken waarom spelers stoppen

Werkgroep Jongeren tem U14 sportief
Hoofdverantwoordelijke Pieter Demets
Taken te verrichten:
o

Werving, coördinatie, opleiding leden
▪ scouting, werving, opleiding trainers, coaches, nieuwe spelers

o

Sportieve activiteiten
▪ doelstelling en coördinatie spelconcepten, technische ontwikkeling
▪ planning tornooien, sportkampen enz.
▪ Organisatie basketkamp.
▪ medische en fysische begeleiding van de spelers
▪ ploegindelingen, aanstelling en taakstelling kapiteins
▪ trainings- en wedstrijdschema's
▪ Verwerkt de sportieve gegevens
• Aanwezigheden coaches en spelers
• fitheidstest
• evaluatie spelers
• Analyse maken waarom spelers stoppen

o

Scheidsrechters
▪ Zorgt voor voldoende jeugdscheidsrechters, opleiding en opvolging.

Werkgroep Sponsoring
Hoofdverantwoordelijke : Bart Ameye
Taken te verrichten:
o
o
o
o
o

Opvolging uitvoering contracten
Zoekt en volgt de sponsor op
Ontwerp de logo’s voor de reclame voor op shirts/borden/reclameboekje
Organiseert activiteiten voor de sponsors.
Maakt sponsordossier op

Werkrgroep Communicatie
Hoofdverantwoordelijke Lode Boeve
Leden : Fabien Van Huffel
Taken te verrichten:
o
o
o
o
o
o
o
o

Verantwoordelijk voor Website, webmaster
Verantwoordelijk voor Facebook
Opmaak nieuwsbrief
Zorgt voor onthaal brochure nieuwe spelers
Mailing naar leden, coaches en ouders
Communicatie naar de pers
Fotografie van matches / spelers / evenementen
Informeert de leden en de toekomstige leden met betrekking tot werking ploeg

Werkgroep Evenementen
Hoofdverantwoordelijke : Lut Degroote
Leden :
Taken te verrichten:
o

Organiseert evenementen die bijdragen tot een beter clubgevoel
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actie Zomerevenement
Actie Kaas en Wijn
Actie verkoop pannenkoeken
Actie sinterklaasfeest
Actie kerstmarkt
Actie BBQ

Werkgroep Materiaalbeheer
Hoofdverantwoordelijke : Koen Billiaert
Leden :
Taken te verrichten:

o

Organiseert het materiaalbeheer
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Is verantwoordelijk voor alle materialen waarover de club beschikt. Zorgt
dat deze op iedere moment te gebruiken valt (Opblazen ballen, reparen
defecten,… )
Zorgt dat de bergingen er net bijliggen.
Zorgt voor opmaak reclameborden
Coördinatie met Financieel beheerder voor aankoop allerhande (Water,
borden, ballen, kledij)
Logistiek (water, …)
Stelt inventaris op : cfr commissie financiën

Ploegbegeleiders en ouders:
Hoofdverantwoordelijke : Lode Boeve
Taken te verrichten:
o
o
o
o
o
o

Begeleiding en op tijd informeren van de ploegbegeleiders en ouders
Is een brug tussen spelers en de sportieve cel Senioren of jeugd
▪ stimuleren van spelers en familie tot deelnemen aan activiteiten
Het melden van problemen met materiaal aan materiaalmeester of sportraad
De verwittiging van spelers inzake wedstrijden
Het klaarmaken (sponsorborden, documenten,… ) en afruimen van het terrein
Coördinatie van

o
o
o
o
o

▪ van de tafelfuncties
▪ beurtrol wassen sportkledij van de club
▪ beurtrol voor vervoer naar de uitwedstrijden
Zaalverantwoordelijke voor de ploeg
Zorgt voor drinken tijdens wedstrijden
betaling van de scheidsrechters: cfr. commissie financiën
Maximaliseert de bonnenverkoop: cfr commissie financiën
Doorgeven van de resultaten aan de secretaris.

