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Financiën 

Johan Lips  
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Overkoepelende controle op goed functioneren van 

alle besturende cellen. De raad van bestuur draagt 

de eindverantwoordelijkheid. 

Bepaalt de strategische objectieven van de 

vereniging 
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Het Hoofd bestuur is belast met het bestuur van de 

vereniging. Onder besturen wordt verstaan al 

hetgeen noodzakelijk is om de vereniging, gelet op 

haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, 

intern en extern goed te laten functioneren. Zij 

handelt in het belang van de vereniging. Concreet 

betekent dit dat het Hoofd bestuur verantwoordelijk 

is voor de organisatie van de vereniging in zijn 

totaliteit, zowel sportief als extra-sportief.  

Bepaalt de operationele objectieven van de 

vereniging 

 

Is belast met de gunning, laten bedrukken, 

stockeren, organiseren van de verdeling en 

aanleveren van de kledij voor ploegen en spelers 

Is belast met de organisatie van de uitbating van de 

kantine, het beheer van de gebouwen en terreinen. 

Belast met uittekenen, opvolgen en bijsturen van de 

jeugdopleiding. Het jeugdbestuur waakt er over  dat 

de visie en de missie van de vereniging te allen tijde 

gevolgd wordt. Fungeert als ombudsdienst. 

Belast met de organisatie van de seizoenen, dit op 

het vlak van HR, MR en FR. 

Bepaalt de Tactische objectieven 

 

Boekhoudkundig inbrengen van alle financiële data. 

Waken over de correcte verdeling  

budgetten naar jeugd en fanion. 

Organiseren van de tornooien van VVCB (ploegen 

uitnodigen, schema’s opstellen, huur Mat, 

medewerkers, organisatie inkom, …) 

Verantwoordelijk voor het organiseren van de 

festiviteiten. Organiseren van de catering en 

logistiek (huur materiaal, locaties, organisatie 

inkom, medewerkers …) bij festiviteiten. Bewaken 

van de familiale sfeer bij VVCB  festiviteiten: waakt 

over het respect t.o.v. de talrijke vrijwilligers, 

medewerkers en participanten  

 

Belast met de sturing en opvolging van de 

jeugdopleiding volgens het JOP. 
Verzorgen van de externe en interne communicatie.  

Onderhoud website en social media. Opstellen en 

uitbaten interne peilingen en feedback. 

Verantwoordelijke pers en publiciteit. 
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Sven Declerck 
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Alexander Hudders 

 
 


