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Beste leden van csv BOL, 
 
Voor u ligt het beleidsplan 2015-2020 van onze vereniging. Juist in het jaar dat onze vereniging 65 jaar bestaat. 
 
Rode draad binnen dit beleidsplan is dat wij een Broek op Langedijkse vereniging zijn en blijven, waarbinnen 
een gezonde balans gecreëerd is tussen prestaties en recreatief sporten, met respect voor elkaar en waarbij het 
gezellig toeven is. Wij zijn een echte zaterdagvereniging en spelen, conform de statuten, uit principe niet op de 
zondag. 
 
Door menigeen is de afgelopen maanden hard gewerkt om “het beleidsplan 2015-2020” te schrijven. Het be-
leidsplan is binnen de vereniging periodiek afgestemd, om voldoende draagvlak te krijgen. Het resultaat mag er 
zijn. Ik vind het belangrijk dat we een integraal beleidsplan hebben. Een vereniging als de onze, met 420 leden 
en een kleine 25 voetbalteams, kan niet zonder. Heden ten dage is het nodig een vereniging vanuit een visie en 
doelstellingen, vorm en inhoud te geven. 
 
Het beleidsplan stelt de kaders waarbinnen hoofd- en jeugdbestuur, samen met ondersteunende commissies of 
werkgroepen en uiteraard de leden, de komende vijf jaar de vereniging verder gaan ontwikkelen. In dit kader is 
aan het beleidsplan een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Ik hoop dat we binnen de vereniging de komende 
jaren met z’n allen de schouders eronder kunnen zetten, om het uitvoeringsprogramma te realiseren. Een eva-
luatie over een aantal jaren zal duidelijk maken of we hier in zijn geslaagd. 
 
Ik ben er van overtuigd dat ons dit gezamenlijk gaat lukken. 
 
Peter Boeijer  
Voorzitter csv BOL 
 
NB: voor de leesbaarheid van dit document wordt overal waar “hij” of “speler” staat vermeld, ook “zij” en 
“speelster” bedoeld. 
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Normen en waarden 

Algemeen:   
Binnen onze vereniging spelen de cultuur en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij 
de cultuur gaat het om de manier waarop we met elkaar omgaan. Door respect te hebben voor anderen en te 
zorgen dat ieder in zijn waarde blijft, wordt een klimaat geschapen waarbij alle betrokkenen, van pupillen tot 
senioren en van vrijwilligers tot scheidsrechters, van de voetbalsport en hieraan gerelateerde activiteiten kun-
nen genieten. Onze vereniging heeft binnen de Langedijker gemeente een goede reputatie: een gezellige ver-
eniging om bij te voetballen, die geleid wordt door mensen die voorbeeldgedrag vertonen. Ouders kunnen 
met recht hun kinderen onbezorgd onze accommodatie laten bezoeken. Sponsors kunnen erop vertrouwen 
dat zij zich hebben verbonden met een vereniging die normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan. 
Het is in het belang van een ieder deze reputatie in stand te houden. 
 

Gedragscode ongewenst gedrag/Klachtenregeling  
Een veilige vereniging maak je met leden, vrijwilligers en bestuur samen. 
  
Waar mensen bij elkaar zijn, kunnen spanningen ontstaan. De gedragscode “ongewenst gedrag”, waaronder 
agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, vandalisme en diefstal wordt verstaan, is bedoeld om 
een veilig en goed werk-, spel- en bezoekklimaat binnen de vereniging te scheppen.  
 
In een dergelijk klimaat behoren samenwerking, acceptatie, vertrouwen, respect en aandacht voor elkaar tot 
de normale omgangsvormen. Als ongewenst gedrag wordt gesignaleerd, behoort dit altijd aan de orde te wor-
den gesteld. Dit kan door de betrokkene rechtstreeks aan te spreken, maar ook door een derde hiervan op de 
hoogte te stellen. (zie Klachtenregeling) 
 
Deze gedragscode is van toepassing op: 
 Leden, vrijwilligers en bestuur van csv BOL 
 Personeel dat in opdracht van csv BOL werkzaam is 
 Bezoekers van terreinen en opstal, waaronder bezoekers van de wedstrijden en door de KNVB  

aangewezen tegenstanders en arbitrage 
 Externen, zoals bouw- en schilderbedrijven 
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Klachtenregeling: 
Bij klachten betreffende de zaken genoemd in de gedragscode “ongewenst gedrag” kan de klager contact 
opnemen met secretaris Nicole Balder.  
 
Zij zal: 
 Goed luisteren en proberen het probleem in kaart te brengen. 
 Vragen wat de klager zelf gedaan heeft om een oplossing te bewerkstelligen. 
 Stappen of eventueel vervolgstappen in kaart brengen. 
 Proberen de klacht op te lossen door bemiddeling. 
 Wanneer nodig verwijzen naar politie of andere instanties. 
 De klager hierin terzijde staan. 
 Nazorg bieden door contact te blijven houden. 
 Al het besprokene registreren. 
 Zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens en geheimhouding betrachten. 
 Indien nodig/gewenst de KNVB informeren. 
 
Er wordt gezocht naar een reserve vertrouwenspersoon.  
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Inleiding en opzet beleidsplan 
Voetbalvereniging csv BOL is een voetbalvereniging met een rijke historie en een sterke identiteit. Met een 
ledenaantal dat rond de 420 ligt, weet de vereniging, ook al bijna 65 jaar na de oprichting in 1949, het oor-
spronkelijke karakter van een echte dorpsvereniging te behouden. Dit komt onder meer tot uiting in het grote 
aantal leden dat al vele jaren aan de vereniging is verbonden. 
 
In dit eerste verenigingsbrede beleidsplan is beschreven hoe voetbalvereniging BOL is gestructureerd, wat de 
missie, visie en strategische doelstellingen van de vereniging zijn en hoe het middellange en lange termijnbe-
leid op een aantal deelterreinen is gedefinieerd voor planperiode 2015-2020. 
 
Van daaruit zijn de doelstellingen (resultaten) die voor de planperiode geformuleerd zijn (zie het overzicht 
“actie beleidsplan”) samengevat. De realisatie daarvan zal onder verantwoordelijkheid van het hoofd- en/of 
jeugdbestuur worden verzorgd. In de jaarvergadering zal verslag worden gedaan van de voortgang. 
 
De vereniging streeft ernaar dit beleidsplan om de twee jaar te actualiseren. Daarmee wordt het een ”levend” 
document en draagt ook dit bij aan het versterken van de vereniging. Mede om die reden zijn vragen en op-
merkingen welkom. Juist een open communicatie, begrip voor elkaars standpunten, maar uiteindelijk ook een 
gezamenlijk te bewandelen weg, kan de vereniging verder helpen in haar ontwikkeling. 
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Missie, visie en SWOT 

Missie 
csv BOL heeft zich sinds de oprichting het volgende ten doel gesteld: Het zowel op prestaties gericht als op 
recreatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport, aan een zo groot mogelijke vertegenwoordi-
ging van de gemeenschap Broek op Langedijk, binnen een hechte verenigingsstructuur, waar plezier in het 
beoefenen van de voetbalsport centraal staat en waarden hoog in het vaandel staan. 
 
Visie  
De visie geeft weer hoe voetbalvereniging BOL zich naar de omgeving en naar haar leden toe wil presenteren. 
Door het volgen van de visie, wordt gewaarborgd dat de aanwezige, zo voor voetbalvereniging BOL kenmer-
kende, cultuur te allen tijde zal blijven bestaan. 
 
De visie van BOL kent de volgende pijlers: 
 De vereniging stelt zich te doel om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden het voetbal-

spel te spelen, dit kan zowel recreatief als prestatief; 
 Er dient binnen de gehele vereniging een sfeer van sociale saamhorigheid te zijn. Deze sfeer (gezelligheid) 

is kenmerkend voor voetbalvereniging BOL en draagt bij tot het behoud en de uitbouw van het ledenaan-
tal; 

 De jeugd is binnen de vereniging een van de belangrijkste pijlers. De vereniging stelt zich te doel in Broek 
op Langedijk en omgeving een dusdanige uitstraling te hebben, dat de jeugd graag bij voetbalvereniging 
BOL wil komen en wil blijven voetballen; 

 De vereniging stelt zich ten doel om met vooral eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal 
te bedrijven. Hier zal in geen enkel geval een financiële vergoeding tegenover staan; 

 Binnen de vereniging zal een actief vrijwilligersbeleid worden gevoerd; 
 Binnen de vereniging zal een dusdanig financieel beleid worden gevoerd, dat te allen tijde sprake zal zijn 

van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële 
richtlijnen; 

 De vereniging streeft naar een constructieve samenwerking met andere sportverenigingen in Langedijk en 
andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Langedijk en buurtgemeenten. Deze samenwerking zal 
te allen tijde verlopen met behoud van eigen imago en identiteit. 

 csv BOL is een zaterdagvereniging. Dit betekent dat er alleen op zaterdag, of bij toernooien door de week, 
gevoetbald wordt.  
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SWOT-analyse  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de externe en interne omgeving waar voetbalvereniging BOL zich in be-
vindt. In de externe analyse zullen diverse kansen en bedreigingen worden geformuleerd, terwijl bij de interne 
analyse de sterke en zwakke punten van de vereniging worden benoemd. 
 
Externe analyse: 
 

Kansen: 
 Broek op Langedijk als groeikern (Mayersloot, Westerdel, Broekrijk).  
 Heerhugowaard (Broekhorn). 
 Samenwerken met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties in Broek op Langedijk en andere 

voetbalverenigingen binnen de gemeente Langedijk en buurtgemeenten. 
 Ontwikkeling plannen gemeente met betrekking tot een eventueel nieuw sportpark of overname huidige 

accommodatie. 
 Stimulerende maatregelen vanuit de overheid met betrekking tot sportuitoefening. 
 

Bedreigingen:  
 Afname van sponsors door de economische situatie en minder binding met de club. 
 Afname subsidiëring van gemeente Langedijk. 
 Onduidelijkheid toekomstige ondersteuning van gemeente Langedijk. 
 De huidige maatschappelijke ontwikkeling waarbij men zich minder verbonden voelt en meer consumeert. 
 Steeds strengere wet- en regelgeving. 
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Interne analyse: 
 

Sterke punten:  
 1e Elftal bestaat uit eigen opgeleide spelers. 
 Enthousiast (hoofd-jeugd) bestuur. 
 Ledenadministratie is op orde. 
 Financiële huishouding is op orde. 
 Accommodatie is (bijna) eigendom van de vereniging. 
 Ligging van het sportpark in de dorpskern. 
 De vereniging heeft een enthousiaste groep vrijwilligers. 
 De vereniging heeft de uitstraling van een sociale en gezellige vereniging. 
 

Zwakke punten:  
 Interne communicatie naar de leden toe. Inzet van internet als communicatiemiddel wordt te weinig  

gebruikt. 
 Er wordt weinig gebruik gemaakt van doelstellingen. Ook wordt hier niet op gestuurd of getoetst. 
 Organisatie moet professioneler worden. 
 Het ontbreken van een verenigingsbreed integraal voetbaltechnisch beleid. 

 



 

 
10 

 

Analyse omgevingsfactoren 

Demografische ontwikkeling:  
Capaciteitsonderzoek sportcomplex door KNVB. Huidige capaciteit, maar wellicht ook de maximale capaciteit 
laten berekenen bij optimaal gebruik, is in het verleden al eens gemaakt? 
 
Resultaten benoemen en daaruit conclusies trekken. 
 
Mogelijkheden om het bestemmingsplan van het huidige complex te veranderen in woonbestemming en 
daarmee de financiële mogelijkheden in de toekomst te kunnen bepalen/beoordelen.  
 
Huidige en toekomstige inwoneraantallen binnen de gemeente Langedijk: 
De afgelopen 10 jaar, periode 2004-2014 heeft het inwoneraantal geschommeld tussen de 25.000 en de 
27.000 inwoners.                    
 
Het huidige aantal inwoners is 27.195. Wanneer Westerdel klaar is, loopt dit aantal waarschijnlijk op tot 
27.500. 
  
De gemeente Langedijk heeft een prognose opgesteld voor de komende 10-20 jaar voor wat betreft het aantal 
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Onderstaand de prognose per school: 
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Prognose lange termijn "Gemeente Langedijk " Primair onderwijs 

Aantallen kinderen 4-12 jaar 2030 2025 2020 2015 2010 

Paus Johannes 378 354 371 370 292 

Het Baken 167 163 183 205 207 

Steltloper 78 75 83 90 173 

J.D. van Arkel 135 148 163 190 241 

Barnewiel 80 82 91 105 158 

Mariaschool 99 110 124 161 231 

de Duizend Eilanden 141 159 182 230 321 

Sint Maarten 218 225 240 262 342 

de Phoenix 249 273 283 282 295 

Wijde Veert 325 363 402 439 414 

RKBS De Koolvlet 279 307 322 312 301 

Totaal 2.149 2.259 2.444 2.646 2.975 
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Organigram 
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Dagelijks bestuur 
Voorzitter   : Peter Boeijer 
          - PR-commissie 
    - Sponsoring 
Vice-voorzitter   : René Blankendaal 
Secretaris   : Nicole Balder 
Penningmeester   : René Blankendaal 
 
Algemeen bestuur 
Accommodatie    : Brenden Scheltema 
Wedstrijdzaken   : Marcel Kostelijk 
Jeugdzaken   : Hilly Blaauw 
Kantine & activiteiten  : Jacco Bekker 
Kledingcommissie  : Marcel Kostelijk 
TC (technische comm.)  : Rob Tros 
Algemene zaken   : Pieter Slot 
 
Accommodatie  
Voorzitter   : Brenden Scheltema 

- Terreinen en opstallen 
5e Colonne   : Guus Leegwater 
 
Wedstrijdzaken 
Voorzitter   : Marcel Kostelijk 
Consul    : André Kouwen 
 
Jeugdzaken 
Voorzitter   : Hilly Blaauw 
Jeugdsecretaris   : Erik Dalmolen 
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Jeugdcoördinatoren : A/B: Ronald Plak 

  C/D: Carola Oudejans en Jan Scheer  
       E: Renzo Roede  
        F: Frank de Jong  
        Mini’s: Erik Dalmolen  
      MD: Ralph Bellekom 
 
PR - Sponsoring 
Sponsoring   : Mike Glas 

: Vincent Schouten 
PR    : Niels de Groot 
Leden    : Arjan Schoon 

: Bernhard Slot 
: Nanco Eelman  
: Huibert Jan Bak 

Facturering   : Petra Kamp 
 
Technische Commissie  
Voorzitter   : Rob Tros 
Elftalcommissie   : aanvoerders 3, 4, 5 
Hoofdtrainer   : Jorgen Heurter 
Assistenttrainer   : Arjan Maas  
Verzorger   : Adri Heurter  
Begeleiding   : Peter Slot  
Assist.  scheidsrechter  : Jan Visser  
Spelersraad selectie   : aanvoerder selectie en aanvoerder 2e elftal, verder wisselend 
 
Kantine en activiteiten 
Voorzitter   : Jacco Bekker 
Activiteitencommissie  : Lars van der Zee, Chris Rijnders en Miranda Groen  
 
Kledingcommissie / inkoop materiaal 
Marcel Kostelijk 
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Zaalvoetbal 
Maarten den Hartigh 
 
Algemene zaken 
Pieter Slot   : organisatie sportweek en schoolvoetbaltoernooien 

: schema’s bestuursdienst, trainingen, gastheren, terreindienst en gastdames 
: op zaterdag opvang scheidsrechter en sleuteloverdracht (of bestuursdienst) 
: informeren clubs en scheidsrechters bij afgelastingen    

    : ontvangst tegenstander Eerste elftal na de wedstrijd in de bestuurskamer 
    : vrijwilligers 
 
Ondersteuning  
2e penningmeester  : Petra Kamp 
Ledenadministratie  : Caroline Wagenaar 
Spelerspascommissie  : Miranda Groen           



 

 
16 

                       

Besturing van de vereniging  
De vereniging is “van de leden”, die de besturing van de vereniging hebben opgedragen aan het bestuur van 
de vereniging. In dit onderdeel wordt nader ingegaan op welke wijze het bestuur daar invulling aan geeft. De 
volgorde van deze onderdelen geeft tevens de bestuurlijke hiërarchie (top-down) aan. 
 
Uitgangspunt is dat een onderdeel in een document (statuten, reglementen, beleidsplan, technisch beleids-
plan, nieuwsbrief) is vastgelegd. 
 
Statuten  
In de statuten van de vereniging is de basis van de vereniging vastgelegd. Deze zijn statisch en worden zeer 
zelden aangepast. Aanpassing geschiedt met goedkeuring van de algemene ledenvergadering. 
 
Zie statuten 
 
Beleidsplan  
In  het beleidsplan worden de veranderingen en/of aandachtspunten die de vereniging wenst, vastgelegd. 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een planperiode van vijf jaar en een herziening om de twee jaar. Daarmee is 
het semi-dynamisch; er kan tijdig worden ingespeeld op de te verwachten veranderingen. 
 
Het beleidsplan wordt vastgesteld door het hoofdbestuur, nadat deze “ter visie en voor commentaar” is voor-
gelegd aan de leden. Over de voortgang van die veranderingen wordt verslag gedaan in de Algemene Leden-
vergadering. 
 
Technisch beleidsplan  
De voetbaltechnische zaken worden onder gebracht in een (voetbal)technische commissie, bestaande uit een 
vertegenwoordiger van het hoofdbestuur en jeugdbestuur, alsmede de hoofdtrainer en jeugdtrainer. 
 
Nieuwsbrief 
Met de periodieke nieuwsbrief kan actueel ingespeeld worden op veranderingen voor en binnen de vereni-
ging.  
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Onderdelen van de vereniging  

Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan binnen de vereniging. 
 
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de dagelijkse gang van zaken binnen de vereni-
ging. Het is de taak van het hoofdbestuur om uitvoering te geven aan de besturing van de vereniging. Het be-
stuur wordt voor de jeugd bijgestaan door een jeugdbestuur. 
 
Hoofdbestuur/dagelijks bestuur (DB) 
 
Voorzitter  
 Leidt de bestuursvergaderingen, de algemene en de bijzondere ledenvergaderingen. Stimuleert waar no-

dig de overige bestuursleden. Stimuleert de samenhang binnen de gehele vereniging. Toont hierbij leider-
schap en gaat voorop in de strijd. 

 Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere regels 
en bepalingen, vertaalt het beleid en de reglementen van de KNVB naar verenigingsbeleid en komt met 
voorstellen. 

 Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging. Vertegenwoordigt de club naar de KNVB, de 
gemeente en overheden. 

 Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de penningmeester, sponsorcontracten. 
 Voert na goedkeuring van het bestuur, samen met de penningmeester, gesprekken met trainers, verzor-

gers en overige medewerkers met een financiële vergoeding. 
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Secretaris 
 Ondersteunt de voorzitter. 
 Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en het notuleren van de bestuursvergadering, 

algemene en bijzondere ledenvergadering. 
 Is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenverga-

dering. 
 Fungeert als digitaal postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de digitale verenigings-

post naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is. 
 Is verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse correspondentie. Ondertekent, verzendt en bewaart 

een afschrift van de stukken namens het bestuur. 
 Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie-/informatiestroom. 
 Controleert het taalgebruik op de website. 
 Is verantwoordelijk voor de jaarkalender. 
 Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken 

zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement. 
 Onderhoudt de contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheids)instanties. 
 
Penningmeester 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid. De uitvoerende taken worden door de 
penningmeester verricht. De penningmeester dient op de hoogte te zijn en te worden gebracht van 
alle daadwerkelijke uitgaven en inkomsten. 
 
De werkzaamheden van de penningmeester bestaan  uit: 
 Voeren van de gehele financiële administratie van de vereniging  
 Verzorgen van de jaarrekening en begroting ten behoeve van de ledenvergadering  
 Uitwerken van de verenigingsbegroting in deelbudgetten voor de verantwoordelijke commissies  
 Ondersteuning van de commissies bij het opstellen en bewaken van hun budget  
 Periodieke terugkoppeling naar het bestuur met betrekking tot de financiële gang van zaken  
 Gevraagde en ongevraagde advisering aan het bestuur en commissies  
 Verantwoordelijk voor salarisadministratie, verzekeringen en subsidieregelingen  
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Financieel beleid 
Om de vele wensen te kunnen realiseren, is het van belang dat de vereniging over voldoende financiële midde-
len beschikt. Voetbalvereniging BOL streeft derhalve een solide financieel beleid na, dat er op gericht is om de 
financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging op lange termijn te waarborgen. Met andere woorden: 
om bedreigingen dan wel onzekerheden in de toekomst het hoofd te kunnen bieden, moet de vereniging alert 
zijn op de ontwikkeling van kosten en inkomsten.  
 
Dit houdt in: het zorgen voor een gezond financieel perspectief voor de vereniging voor korte (1 jaar) en lange 
termijn (10 jaar) middels het opstellen van een meerjarenbegroting en het opstellen van een planning- en 
controlecyclus vanaf 2015. Om dit te bewaken zijn de volgende kaders ten aanzien van het financiële beleid 
gesteld: 
 Het eigen vermogen dient te allen tijde positief te zijn 
 Elk seizoen dient een sluitende begroting opgesteld worden 
 Alle geldstromen (inclusief kas) dienen inzichtelijk te zijn voor de penningmeester. Het bestuur kan 

andere personen machtigen die betalingen mogen uitvoeren 
 Uitgaven die buiten de begroting vallen of op een andere manier worden besteed dan begroot, kun-

nen uitsluitend worden gedaan na persoonlijke goedkeuring van de penningmeester, uiteraard voor-
afgaand aan de uitgaven dan wel wijziging van het budget 

 Een voorziening (“spek op het bot”) behouden voor toekomstige investeringen en eventuele privati-
sering op middellange termijn, rekening houdende met de visie van de Gemeente 

 Prijsverhogingen door leverancier gedurende het seizoen direct doorberekenen in de kantineprijzen, 
indien gewenst/nodig geacht door het bestuur 

 Contributieverhoging indien nodig, maar in samenspraak met de ledenvergadering 
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Resultaten  
 Onderzoek privatiseringsconstructie velden  
 Onderzoek stichting  
 Opstellen meerjarenbegroting  
 Vergroten sponsorinkomsten  
 Betaalbare contributie (*)  
 Verscherping financieel beleid 

 
(*) Ruwweg bestaan de huidige inkomsten uit contributies, kantine-inkomsten, sponsoring, een gemeentelijke 
subsidie en overige inkomsten. Het streven is de contributie zo laag mogelijk te houden, teneinde de voetbal-
sport uit financieel oogpunt voor eenieder toegankelijk te houden.  
 
De verschillende, door het hoofdbestuur ingestelde commissies, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de aan hen overgedragen uitvoerende taken.  Daarnaast kunnen zij het hoofdbestuur adviseren. 
 
De volgende commissies zijn actief binnen de vereniging: 
 Jeugdbestuur  
 Technische commissie  
 Sponsor- en PR-commissie 
 Activiteitencommissie  
 Kledingcommissie  
 Kantinecommissie  
 Accommodatiecommissie 

 
Jeugdbestuur  
Jeugdbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het op de jeugd (tot 18 jaar) gerichte beleid. Het 
jeugdbestuur organiseert de wedstrijden voor de jeugd, de trainingen, zorgt voor technische middelen en de 
organisatie van de vrijwilligers die betrokken zijn bij de jeugd. Het jeugdbestuur is verantwoording schuldig aan 
het hoofdbestuur, maar ontplooit ook eigen initiatieven. Het jeugdbestuur vergadert ongeveer vijf tot tien 
keer per jaar.  
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Technische commissie  
De technische commissie heeft tot doel om te adviseren over en uitvoering te geven aan het voetbaltechnisch 
beleid van de vereniging. De commissie valt onder verantwoordelijkheid van een lid van het hoofdbestuur, 
waarbij deze voor de jeugdzaken wordt ondersteund door een lid van het jeugdbestuur. 
 
De technische commissie draagt zorg voor: 
 De uitvoering van het voetbaltechnisch beleid van de vereniging  
 Het werven, opleiden en begeleiden van trainers  
 Het adviseren over het voetbaltechnisch beleid, alsmede over de spelers en de samenstelling van de 

teams 
 
Sponsorcommissie/pr-commissie  
De sponsor-/pr-commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van sponsor- en pr-beleid van de vereniging. 
De sponsor-/pr-commissie is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. De penningmeester of een ander 
bestuurslid van het hoofdbestuur neemt plaats in de sponsor-/pr-commissie, die daarnaast nog uit minimaal 
drie andere leden bestaat. 
 
De sponsor: 
Het vinden van sponsors om deze minimaal vijf jaar aan de vereniging te binden door bijvoorbeeld: 
 Sponsorvermeldingen in de kantine  
 Sponsorborden, sponsorvermeldingen op de accommodatie  
 Sponsorcontracten en -contacten warm houden door onder andere sponsoravonden 
 Kledingsponsor 
 Veld- of kleedkamersponsor 
 
Het vergroten van de sponsorinkomsten door bijvoorbeeld: 
 Wedstrijdaffiches  
 Powerpointpresentatie op TV-scherm in de kantine  
 Spandoeken 
 Programma boekjes  
 Website (slider) 
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De PR: 
De vereniging vindt het van belang dat eenieder die betrokken is bij de vereniging, tijdig beschikt over duidelij-
ke en betrouwbare informatie. De vereniging beschikt daarvoor over de volgende middelen: 
 De verenigingswebsite: www.csvbol.nl  
 De nieuwsbrief 
 
Een afgeleide opdracht is om bij te dragen aan een positief beeld van de vereniging, zowel intern als naar bui-
ten toe bij alle “stakeholders”. Daarnaast is de PR betrokken bij het wervingsbeleid voor nieuwe leden. 
 
Activiteitencommissie  
De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van diverse activiteiten binnen de vereni-
ging voor alle leeftijdsgroepen met als doel de leden en de vrijwilligers te binden aan de vereniging. De activi-
teitencommissie is verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur. Een lid van het hoofdbestuur neemt plaats 
in de activiteitencommissie. 
 
Binnen de jeugdafdeling richt een activiteitencommissie zich op specifieke activiteiten voor de jeugd. 
 
Algemene jeugdactiviteiten (jeugdbestuur) 
Om de onderlinge binding tussen de jeugdspelers, hun ouders, trainers en leiders te versterken en de spelers 
ook met andere facetten van het team- en grasvoetbal kennis te laten maken, organiseert de vereniging ver-
schillende activiteiten, zoals: 
 Het Kersttoernooi (jeugdbestuur) 
 Deelname aan toernooien van andere verenigingen (jeugdbestuur) 
 Het zelf organiseren van een toernooi (jeugdbestuur) 
 Nacht van BOL ( jeugdbestuur-AC)  
 Appelactie (jeugdbestuur) 
 Nieuwjaarswedstrijd (AC) 
 Golden Goal (AC) 
 
Het aanbod kan per jaar verschillen. 
 

http://www.csvbol.nl/
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Kledingcommissie (beheren wedstrijdkleding) 
Het speeltenue van csv BOL bestaat uit een groen shirt, een witte broek en groene sokken. 
 
In principe dient elke speler zelf zorg te dragen voor voetbalschoenen; verdere kleding wordt door de club 
geregeld, tegen een kleine vergoeding. 
 
Het dragen van scheenbeschermers is bij wedstrijden en trainingen verplicht.  
 
De vereniging streeft ernaar om kleding via sponsoring beschikbaar te stellen. De sponsorcommissie zal hier,  
in nauw overleg met de kledingcommissie, uitvoering aan geven. 
 
Kantinecommissie  
Kerntaken: 
 Openen en sluiten van de kantine en bar voor trainingen en wedstrijden 
 Inkopen en veilig bewaren van voldoende drank en consumabels 
 Beheren van materiaal voor bewaren, bereiden en verstrekken van eten en drinken 
 Zorgen dat bar, keuken en magazijn aan de regels voor hygiëne voldoen  
 Beheren en verantwoorden van inkomsten en uitgaven voor de bar 
 Zorgen voor wisselgeld in de kassa 
 Inkomsten veilig afstorten bij de Rabobank 
 Verwerken wekelijkse inkomsten (baromzet) en uitgaven (inkopen) in een maandoverzicht  
 Opnemen voorraden, twee keer per jaar (bij voorkeur juni en december) 
 Instructie geven aan barpersoneel over de regels voor bewaren, bereiden en verstrekken van eten en 

drinken 
 Periodiek vergaderen over functioneren kantine, keuken en bar 
 Uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur, ter verbetering van het functi-

oneren van de kantinecommissie  
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Bijkomende taken: 
 Zorgen voor voldoende barpersoneel tijdens openingstijden van de bar bij wedstrijden  
 Zorgen voor opgeruimde en schone kantine tijdens en na wedstrijden 
 Schoonmaken keuken, bar en voorraadruimte na en voor zomervakantie 
 Zorgen voor voldoende schone droog- en vaatdoeken 
 Zorgen voor opgeruimd en schoon terras 
 Tijdelijk in beheer nemen van kostbaarheden bezoekers complex 
 Adviseren van bestuur over assortiment en prijzen drank en consumabels 
 Adviseren bestuur over afsluiten contracten met leveranciers van alle materialen voor keuken  
 en bar (drank, eten, schoonmaakmiddelen, koelmateriaal, bereidingsmateriaal) 
 Overleg met commissies en teams over gebruik van de kantine en de daarbij behorende  
 inkoop 
 Bijhouden ad hoc-gebruik van kantine, keuken en bar  

 
Het clubgebouw “BOLwerk” is het ontmoetingspunt in de ruimste zin des woords en is daarmee een belangrij-
ke voorziening voor de vereniging: samenzijn, afspreken, vergaderen, festiviteiten, klaverjasdrive, donderdag-
avond de clubavond. Daarnaast ondersteunt het de andere activiteiten op – en rond de velden zoals Zuurkool-
cup, toernooien, etc. De baromzet van de kantine, zoals die ook wel wordt genoemd, draagt bij aan de financi-
ele draagkracht van de vereniging. 
 
Geen alcohol onder de 18 in de kantine 
De leeftijd voor het kopen van alcohol is per 1 januari 2014 van 16 naar 18 jaar gegaan. Dit betekent dat de 
vereniging in de kantine geen alcohol mag schenken aan jongeren onder de 18 jaar. 
 
Als kantinemedewerkers toch alcohol verkopen aan jongeren onder de 18, loopt de vereniging het risico een 
aanzienlijke boete te krijgen. Ook als het overduidelijk is dat de koper de drank onmiddellijk zal doorgeven aan 
iemand onder de 18 jaar, dan is verkoop niet toegestaan. Bijvoorbeeld: iemand uit het team boven de 18 geeft 
een rondje, terwijl er ook jongeren van 16 en 17 in het team zitten. In dat geval mag de alcohol alleen ge-
schonken worden aan degenen boven de 18 jaar. 
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Accommodatiecommissie 
De  accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor de terreinen en opstallen van het complex. De commis-
sie adviseert het hoofdbestuur over onderhoud en benodigde aanschaffen. De kleedkamers zijn pas vernieuwd 
en dit doet de uitstraling zeker goed.  
 
5e Colonne 
De 5e Colonne is een zeer actieve, onmisbare, vrijwillige onderhoudsgroep. De groep wordt aangestuurd door 
Guus Leegwater en heeft een aanspreekpunt in het bestuur. 
 
De groep constateert zelf noodzakelijke werkzaamheden, of wordt vanuit het bestuur gevraagd grote of kleine 
klussen op zich te nemen. 
 
De dagelijkse/wekelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit: 
 Schoonmaken van de kleedkamers  
 Openen en afsluiten terrein en kleedkamers i.v.m. de trainingen 
 Vuilcontainer buiten zetten en binnen halen 
 Lijnen trekken op de velden 
 
Incidentele grote werkzaamheden: 
 Schoonmaken van de buitenkant van de kantine 
 Reparaties aan de kleedkamers, doelen en reclameborden 
 
Aan het begin van het seizoen zorgt de 5e Colonne voor de plaatsing van alle doelen en het uitzetten van de 
lijnen.  
 
Teamsamenstelling senioren 
De selectieteams, zijnde het 1e en 2e elftal van de vereniging, zijn prestatiegericht en worden samengesteld 
uit spelers die door de hoofdtrainer daarvoor zijn geselecteerd. De overige teams komen tot stand in samen-
spraak met de leiders, de aanvoerders en de technische coördinatoren, waarbij de volgende uitgangspunten 
worden gehanteerd: 
 Met vrienden in ongeveer dezelfde levensfase  
 De teams moeten openstaan voor uit de jeugd overkomende leden en zich openstellen voor oude selec-

tiespelers die willen afbouwen. 
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Teamsamenstelling jeugdspelers  
Principe teamindelling  
 
De selectie-elftallen, zijnde de hoogste eerste teams uit een leeftijdsgroep (A,B,C,D), worden samengesteld uit 
de beste spelers van de betreffende leeftijdsgroep. Bij de E-F-elftallen wordt hier soepeler mee omgegaan. 
 
Selectie van spelers  
Een bijzondere bepaling hierbij betreft de A-spelers. Deze aankomende senioren zijn soms gewenst (noodzake-
lijk) voor de samenstelling van het Eerste seniorenteam van onze vereniging. Uitgangspunt van het beleid 
hierbij is dat de belangen van het Eerste seniorenteam in principe prevaleren boven de belangen van het A1-
team. Hierbij is van belang dat de ontwikkeling van de betreffende spelers in ogenschouw wordt genomen. 
 
Samenstelling teams 
Primaire opzet  
Op basis van het voorgaande worden de teams samengesteld vóór de aanvang van de competitie. Dit vindt 
plaats voor de zomervakantie in verband met aanmelding bij de KNVB en is daarom een voorlopige team-
samenstelling. Tot de aanvang en het begin van de competitie kunnen er nog mutaties zijn. 
 
Excellerende talenten  
Indien blijkt dat de talenten en de kwaliteit van een speler zich onverwacht hoog manifesteren, dan onder-
steunt de vereniging zijn ontwikkeling binnen de vereniging. Dat kan door de speler in een team te plaatsen 
waar hij meer op zijn plaats is dan volgens de leeftijd- en selectiecriteria zou gelden. De vereniging verleent 
haar medewerking aan spelers die, b.v. vanwege mogelijk carrière- en ontwikkelingskansen, naar een andere 
vereniging willen. De vereniging zet echter geen actief beleid in om dit te bevorderen. 
 
Spelregels bij het overgaan van een lid naar de BVO 
De betaald voetbalclub in kwestie zal zelf moeten overgaan tot uitkeren van de vergoeding mocht er sprake 
zijn van een getekend contract dan wel voorkomende gevallen als genoemd in de reglementenbundel. (Bonds-
reglement 89 inzake opleidingsvergoedingen). 
Mocht de BVO hiermee in gebreke blijven dan kan de vereniging zich melden bij het secretariaat AV Zeist. 
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Financiële zaken   

Inkomsten 
De inkomsten van de vereniging zijn hoofdzakelijk afkomstig uit vier bronnen: 
 Sponsoring  
 Subsidies  
 Kantine  
 Contributies met als onderscheid: senioren, junioren, pupillen en rustende leden en donateurs 

 
Club van 50  
Dit is een club met mensen die csv BOL een warm hart toedragen maar valt buiten de besturing van de club. 

 
Club van 25  
Valt onder de sponsorcommissie en is voor mensen die een kleiner bedrag willen bijdragen. 
 
Subsidies en vergoedingen 
De (sport)verenigingen in Langedijk ontvingen in het seizoen 2015 – 2016 voor de laatste keer de jaarlijkse 
vergoeding van de gemeente, als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van de terreinen en opstallen. Het 
bedrag is afgeroomd naar € 8.000,-. 
 
Door bezuinigingen bij de gemeente Langedijk wordt de subsidie geheel afgebouwd. De gemeente stelt hoge 
eisen aan een kleine subsidiemogelijkheid, o.a. het richten op extra maatschappelijke doelen of kwetsbare 
groepen. Het is bijna onmogelijk om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.  
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Taken en verantwoordelijkheden ouder of verzorger 
In verband met de leeftijd van de meeste jeugdspelers zijn de ouders of verzorgers formeel verantwoordelijk. 
De vereniging ziet het als haar taak om “voorwaardenscheppend“ te zijn. Derhalve kan de vereniging niet aan-
sprakelijk gesteld worden. 
 
Het zijn derhalve de ouders of verzorgers van de speler die moeten toezien op een juiste naleving van de af-
spraken en naleving van de wet en regelgeving. 
 
Daarnaast dient iedere ouder of verzorger een gelijkwaardige inzet te hebben (lees: bij toerbeurt) ten opzichte 
van andere ouders of verzorgers voor het team m.b.t.: 
 Het rijden naar de uitwedstrijden en het begeleiden van spelers daarbij 
 Het wassen van de kleding 
 Het arbitreren van wedstrijden 
 Andere activiteiten voor het team 
 
Hierover worden binnen het team afspraken gemaakt door de teamleider en de trainer. 
 
Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn voor de zaterdagdienst, dan kunnen daarvoor, eveneens bij toerbeurt, 
ouders of verzorgers worden opgeroepen. 
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Vrijwilligers  
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Voor tal van aangelegenheden en activiteiten vormen zij een belang-
rijke factor bij het welslagen van verenigingsactiviteiten. Vrijwilligers verdienen dan ook de nodige aandacht en 
waardering van alle geledingen binnen de vereniging. Zij blijven hierdoor gemotiveerd en zullen verbonden 
blijven aan onze vereniging. Daarnaast is het van belang in zowel kwantitatief als kwalitatief opzicht het vrijwil-
ligerskorps op een aanvaardbaar niveau te handhaven. 
 
De vereniging kan alleen maar succesvol zijn als een ieder zijn steentje bijdraagt, volgens afspraken zoals die 
binnen de vereniging worden gemaakt. Vrijwilligerswerk vindt weliswaar op vrijwillige basis plaats, maar wel 
binnen de kaders en richtlijnen van de vereniging. De vereniging zet zich in om de vrijwilligers maximaal te 
ondersteunen. 
 
Er is een vrijwilligershandleiding aanwezig bij de secretaris.  
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Strategische doelstellingen  
In dit hoofdstuk zijn de strategische doelstellingen (speerpunten) opgenomen voor de planperiode 2015 t/m 
2020 en 2020 t/m 2030, waarmee de vereniging zich wil verbeteren en/of onderscheiden. 
 
1) Het ontwikkelen van een verenigingbreed voetbaltechnisch beleid 
 Het ontwikkelen van het Eerste elftal tot een stabiele zaterdag 2e-klasser 

 
2) Het voorzien in adequate accommodatie voor de voetballende leden 
 Het op peil brengen en onderhouden van het huidige BOL-complex, waarbij de kwaliteit van de velden, de 

kleedkamers, de kantine, de materialenruimte en het wedstrijdsecretariaat voorop staat. 
 
3) Het behouden en bestendigen van de gezonde financiële positie 
 Het ontwikkelen van financiële kaders en uitgangspunten voor de langere termijn.   
 
4) Het versterken van de vereniging 
 Het professionaliseren van de vereniging. 
 Het vergroten van het verenigingsgevoel om daarmee de spelers te binden en de vrijwilligers te enthousi-

asmeren. 
 Een belangrijke factor in de Langedijker gemeente zijn (worden), waardoor de gemeenschappelijke pro-

blemen en belangen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 
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Uitwerken strategisch doelstellingen  
Doelstelling A: voetbaltechnisch beleidsplan 
 
Visie  
Om op sportief gebied de doelstellingen te halen, te behouden en te verbeteren, is de ontwikkeling van een 
verenigingsbreed voetbaltechnisch beleid noodzakelijk. De realisatie van het technisch beleid is een kwestie 
van lange adem en zal meerdere jaren in beslag nemen. Het technisch beleid geeft aan hoe voetbalvereniging 
BOL op voetbaltechnisch gebied de zaken wil regelen en uitvoeren. Dit vanaf de jongste jeugd t/m de senio-
renelftallen. Dit betekent uitdrukkelijk niet, dat alles wat er tot heden gedaan is niet goed was en dat het nu 
allemaal anders zal gaan. Daarom wordt er vanuit de huidige werkwijze en afspraken gekeken naar de toe-
komst; hoe een en ander kan worden verbeterd. De uitvoering van het technisch beleid zal worden onderge-
bracht bij de technische commissie van de vereniging. 
 
Resultaten  
 Het verbeteren van de voetbaltechnische organisatie door het instellen van een technische commissie 

met vakbekwame leden en het borgen van het technische beleid binnen het hoofd-jeugdbestuur. 
 Het werven en faciliteren van de trainers en verenigingsscheidsrechters, door het verzorgen van opleidin-

gen, voorlichting, bijeenkomsten en coaching. 
 Aanstellen van gediplomeerde trainers met als doel per selectieteam in ieder geval over een gediplomeer-

de trainer te beschikken. 
 Aanstellen van gediplomeerde verenigingsscheidsrechters met als doel per team in ieder geval over een 

gediplomeerde scheidsrechter te kunnen beschikken, te beginnen met de selectieteams. Voor de E-  en F-
jeugd, waar veelal de ouders/trainers fluiten, zullen ouders hierin begeleid worden.  

 
Uitgangspunten  
 Het doorstromen van onze A-jeugd naar de senioren wordt actief gestimuleerd. Een prestatiegerichte 

speler dient zich in principe voor het hoogst spelend team beschikbaar te stellen. Hierbij geldt BOL 1 als 
hoogst spelend elftal. 

 Bij gebruik van jeugdspelers voor de seniorenteams vindt overleg plaats tussen trainer/leider van het 
jeugdteam, de jeugdcoördinator en de ouders/verzorgers van de jeugdspeler indien deze nog geen 18 is. 

 Voor keepers is er een keeperstrainer. 
 Trainers worden geselecteerd ten behoeve van de opleidings- en teamdoelstellingen. 
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Doelstelling B: accommodatie  
 
Visie 2015-2020 
De vereniging richt zich in eerste instantie op het up-to-date houden van het complex. 
 
Toekomst visie 2020-2030 
De vereniging richt zich op een nieuwe accommodatie, op een voor de vereniging strategische positie binnen 
Broek op Langedijk (toekomst 2020-2030). 
 
Daarnaast zullen wij voor de toekomst een beheerorganisatie moeten opzetten, die er voor gaat zorgen dat de 
nieuwe accommodatie wordt verwezenlijkt. 
 
Dit is afhankelijk van de uitkomst van de berekening van het verwachte aantal leden in de toekomst. 
 Een sportpark met minimaal vier velden waarvan twee velden verlicht. 
 Twaalf kleedkamers en twee kleedkamers voor scheidsrechters. 
 Een eigentijdse kantine die qua horecagedeelte gelijk is aan de huidige kantine, aangevuld met keuken, 

bergruimte, toiletgroepen, bestuurskamer, multifunctionele ruimte. 
 Bergruimte voor materialen, gereedschappen en machines. 
 Parkeerruimte voor minimaal 100 auto’s.  
 Een afsluitbare fietsenstalling (brommerstalling of parkeerruimte). 
 Automatische beregeningsinstallatie. 
 Sportpark volledig omheind. 
 
Doelstelling C: financieel beleid 
  
Visie 
Voetbalvereniging BOL streeft een solide financieel beleid na, dat er op gericht is om de financiële stabiliteit en 
continuïteit van de vereniging op lange termijn te waarborgen. 
 
Dit houdt in, het zorgen voor een gezond financieel perspectief voor de vereniging voor korte (1 jaar) en lange 
termijn (10 jaar) middels het opstellen van een meerjarenbegroting en het opstellen van een planning- en 
controlecyclus vanaf 2015. Om dit te bewaken zijn de volgende kaders ten aanzien van het financiële beleid 
gesteld.  
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Resultaten  
 Onderzoek privatiseringsconstructie velden  
 Onderzoek stichting  
 Opstellen meerjarenbegroting  
 Vergroten sponsorinkomsten  
 
Uitgangspunten  
 Het eigen vermogen dient te allen tijde positief te zijn. 
 
Doelstelling D: versterken vereniging  
 
Visie  
Voor het versterken van de vereniging is er voor gekozen om activiteiten te ondernemen die dicht bij ‘de men-
sen’ staan. Hierdoor wordt de betrokkenheid direct versterkt, mede door de praktische opzet en benadering. 
Voor het professionaliseren van de vereniging, worden de ambities afgestemd op de mogelijkheden van mens 
en middelen. 
 
Resultaten  
 Bewaken dat de resultaten uit dit beleidsplan worden gehaald. 
 Benoemen van een vertrouwenspersoon waar leden (ouders) terecht kunnen wanneer zij worden gecon-

fronteerd met ongewenste omgangsvormen. 
 Het borgen van afspraken (b.v. verslagen van vergaderingen) 
 Verbeteren van de communicatie  
 De coördinatie van communicatie onderbrengen bij een bestuurslid. 
 
Onderzoeken en verbeteren van de communicatie waarbij wordt gedacht aan: 
 Het verbeteren van de website. 
 Het onderzoeken en desgewenst implementeren van andere communicatiemiddelen (b.v. app). 
 Redactiecommissie samenstellen.   
 
Werven van nieuwe leden 
 Het vergroten van het ledenaantal. In principe is de doelstelling om binnen Broek op Langedijk jeugd te 

werven om lid te worden van csv BOL. 
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Vervolg beleidsplan  
Beheer beleidsplan  
 
Het beheer van het beleidsplan (actualiseren) alsmede het bewaken van de voortgang is ondergebracht bij de 
secretaris en staat maandelijks op de agenda of op de actielijst. 
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Overzicht acties beleidsplan  
 Vaststellen technisch beleid  

 
 Werven en faciliteren trainers en verenigingsscheidsrechters  
 
 Duidelijkheid accommodatie nu en in de toekomst 
 
 Opzetten beheerplan 
 
 Onderzoek privatiseringsconstructie  
 
 Onderzoek stichting  
 
 Opstellen meerjarenbegroting (advies om hiermee te beginnen) 
 
 Opstellen toekomstprognose aantal leden per 2020 en per 2025 op basis van gegevens van de gemeente 

Langedijk en eigen ledenadministratie 
 
 Vergroten sponsorinkomsten (van b.v. € 20.000,- tot € 25.000,-) 
 
 Professionaliseren van de vereniging  
 
 Verbeteren communicatie  
 
 Werven leden gemeenschap 
 
 Vaststellen beleidsplan 
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Contactinformatie 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter    : Peter Boeijer - 06-20417619 - peter.boeijer82@gmail.com 
 
 Secretaris    : Nicole Balder – 06-29803979 - nem_balder@hotmail.com 
 
 Penningmeester   : René Blankendaal - 06-31635278 - r.bblankendaal@quicknet.nl 
 
Voorzitters commissies: 
 Algemene zaken   : Pieter Slot – 06-14393922 – pieterslot@quicknet.nl 
 
 Jeugdbestuur   : Hilly Blaauw – 06-53295291 – hillyblaauw@hotmail.com 
 
 Wedstrijdzaken   : Marcel Kostelijk – 06-54361399 – dmkostelijk@hotmail.com 
 
 Kledingcommissie   : Marcel Kostelijk 
 
 Kantinecommissie   : Jacco Bekker – 06-14643825 – j.bekker@quicknet.nl 
 
 Activiteitencommssie   : Jacco Bekker 
 
 Sponsorcommissie   : Mike Glas – 06-22930122 – glas-groenten@hetnet.nl 
 
 PR-commissie   : Niels de Groot -06-81940760 - n.degroot@hotmail.com 
 
 Accommodatiecommissie  : Brenden Scheltema – 06-22544525 - b.scheltema@geusbouw.nl 
 
 Technische commissie  : Rob Tros – 06-55372570 - rmt@quicknet.nl 
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mailto:rmt@quicknet.nl
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Gegevens: 

Voetbalvereniging csv BOL 
Prinses Margrietstraat 2a - 2b  
Tel. 0226-316066 
www.csvbol.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csvbol.nl/
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