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1. Inleiding 
 

 

1.1 Oprichting korfbalvereniging Olympia (Ommel) 
 
In het jaar 1963  is het allemaal begonnen. Toen werden in deze regio veel korfbalverenigingen 
opgezet waaronder ook die van Olympia, gevestigd in Ommel, Gemeente Asten 
 
De sportieve prestaties hebben Olympia de laatste jaren een belangrijke plaats gegeven in de subtop 
van het dameskorfbal.  
 
1.2 Oprichting korfbalvereniging DOS (Heusden) 
 
Op 15 November 1963 werd Korfbalvereniging D.O.S (Door-Oefening-Sterk) opgericht. Gevestigd in 
Heusden, Gemeente Asten. Ook deze vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de 
korfbalsport, met name de dameskorfbalsport, te bevorderen in overeenstemming net de richtlijnen 
van het KNKV.  
 
Door de terugloop van jeugdleden bij Olympia in Ommel, de ook verwachte terugloop van leden bij 
DOS in Heusden en de moeilijkheid om geschikt kader te vinden is besloten om na een samenwerking 
van twee jaar om per 1 Juli 2017 te fuseren in een nieuwe vereniging genoemd ODC (Olympia DOS 
Combinatie). We blijven actief op de sportparken in Ommel en Heusden.  
Op dit moment zijn we met 223 leden en 17 teams. 
 
ODC vult een sportieve en sociale plaats in binnen (met name) de Ommelse en Heusdense 
gemeenschap.  
Om deze plaatsen goed te blijven bezetten is het van belang met een kritische blik naar het reilen en 
zeilen van de vereniging te kijken. 
 
Het beleidsplan is een leidraad voor de vereniging en met name voor de diverse commissies.  
Dit beleidsplan dient tevens om het bestuur, de commissies, de vrijwilligers en de leden op een 
eenduidige, uniforme wijze te informeren over:   
• De doelstellingen van de vereniging; 
• De organisatiestructuur; 
• De doelstellingen, activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende commissies. 
 
Wanneer nodig zal dit plan inhoudelijk worden bijgesteld en worden aangepast aan de dan geldende 
normen en waarden. 
 
Aldus het bestuur van ODC, 
1 Juni 2017 
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2. Visie, doelstellingen en beleid  
 

2.1 Visie ODC 

 
ODC is een dameskorfbalvereniging waarvan met name meisjes en dames uit Ommel, Heusden en de 
omringende dorpen lid zijn. 
ODC biedt leden trainingen en wedstrijden aan, prestatiegericht en recreatief. Daarnaast is de sociale 
functie binnen de club en de dorpen Ommel en Heusden een belangrijk gegeven. 

2.2 Doelstellingen ODC 

 

 Vereniging heeft als doel om korfbal te bieden aan alle meisjes en dames. Van recreatief tot 
prestatief in de leeftijd van 5 tot 50+. 

 Leden zijn afkomstig uit Ommel, Heusden, gemeente Asten en de regio.  

 Sportvelden in Ommel en Heusden behouden voor zowel jeugd als senioren voor trainingen 
en wedstrijden. Dit heeft tevens een sociale functie voor het samenkomen van mensen 
(publiek) in beide dorpen. 

 Het stimuleren van de leden om te spelen op niveau van speelster (eruit halen wat erin zit). 

 De teams spelen op het hoogst haalbare niveau wat in hun mogelijkheden ligt. 

 Enkele jeugdteams die wedstrijdkorfbal spelen om zo de aansluiting tot de seniorenselectie 
te waarborgen. Hiervoor worden selecties gemaakt vanaf 11-12 jarige. 

 Speelsters waarderen voor inzet. 

 Betrokkenheid van leden met vereniging stimuleren. 

 Van de leden wordt verwacht dat ze iets terugdoen voor de vereniging, dit kan o.a. d.m.v. 
coachen, organiseren van activiteiten, lid van een werkgroep etc. 

 Alle actieve leden van de teams vanaf 16 jaar zijn verplicht om training te geven, te coachen, 
wedstrijden te fluiten of met andere korfbal gebonden activiteiten mee te helpen. 

 Stimuleren van zelfontplooiing leden op sportief en/of maatschappelijk gebied. 

 Het collectief staat centraal maar de ontwikkeling van het individu is zeker niet 
ondergeschikt hieraan. Clubbelang staat boven individueel belang. Financieel onafhankelijk 
en zelfstandig opererend, samenwerken waar mogelijk/noodzakelijk. 

 Club is onderdeel van het verenigingsleven in Ommel, Heusden en Asten. Samenwerking met 
andere verenigingen onderhouden, waar mogelijk uitbreiden. 

 Profileren als actieve vereniging (PR) 

 Vrijwilligers, bestuur, leidsters, trainers, scheidsrechters en korfballers dienen een positieve 
uitstraling te hebben. 
 

 
2.3 Beleid korfbalvereniging ODC 
 
De werving van leden is met name in eerste instantie gericht op de dorpen Ommel, Heusden en 
Asten. Ook dames uit andere dorpen zijn welkom.  
 
Het bestuur zal namens de leden de doelstellingen van de vereniging neerzetten. Hiertoe richt het 
bestuur de organisatie in commissies. De commissies zullen binnen hun aandachtsgebied zorgen dat 
uitvoering wordt gegeven zodanig dat de doelstellingen worden bereikt.  
Het bestuur borgt/bewaakt dit. Hiertoe dienen afspraken met de commissies gemaakt te worden 
over communicatie zodat het bestuur haar taak kan uitvoeren. Belangrijk is het de ruimte te bepalen 
waarbinnen een commissie kan functioneren. Hier buiten dient toestemming door het bestuur 
verleend te worden.  
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Prestatie en recreatie 
Doelstelling van selectieteams (Senioren1, Senioren 2 en A1 en B1 jeugd) is het behalen van het 
hoogst haalbare, en continue verbetering van techniek en tactiek, zowel voor het team als de 
individuele speelsters. Hiervoor dient een capabele trainer en coach geselecteerd te worden en dient 
minimaal 2x per week getraind te worden.  
Doelstelling van de overige teams is continue ontwikkeling van het team en de individuele speelsters, 
zowel op technisch als tactisch vlak te verbeteren, en zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie. 
Prestatie is van belang, maar een nog groter belang is dat speelsters plezier beleven aan het spel. 
Trainers komen uit eigen gelederen, waardoor hetzelfde spelsysteem door de hele vereniging 
beoefend wordt. Er wordt minimaal 1x per week getraind. 
 
Sociaal 
Binnen de Ommelse en Heusdense gemeenschap vervult ODC een sociale functie.  
Korfbal is een teamsport. Een teamsport leert je samen te werken, rekening te houden met anderen, 
afspraken te maken, te luisteren naar elkaar en samen een overwinning te vieren of verlies te 
dragen. Naast het korfbalspel biedt de vereniging ook andere (sociale) activiteiten zoals KNKV 
pupillendagen, KNKV aspirantendagen, carnaval, korfschieten, jeugdkamp, kienen, 
ouder/kindtoernooi, Beachkorfbal enz. Ook voor ouders en supporters is de club een 
ontmoetingspunt.  
De vrijwilligers zijn in deze van groot belang. Zij dragen de club, begeleiden teams, nemen deel aan 
commissies en organiseren allerlei activiteiten. Vrijwilligerswerk kan het beste uitgevoerd worden als 
men het leuk vindt om te doen, de sfeer goed is en er een blijk van waardering is. Waar nodig en/of 
gewenst kunnen opleidingen aangeboden worden.  
 
Financieel 
ODC is een financieel gezonde vereniging. Inkomsten komen met name uit contributie, 
sponsorbijdragen en uit georganiseerde activiteiten zoals Oliebollen verkoop, autowassen, Grote 
club actie etc. etc.   De inkomsten dekken de uitgaven en voor grotere investeringen wordt jaarlijks 
een bedrag opzij gezet.  
Alle spelende leden betalen contributie. Leden betalen het contributiebedrag gebaseerd op indeling 
van het team. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd, en wordt tijdens de ledenvergadering 
vastgesteld. De hoogte van de contributie wordt vermeld op website en/of via extra nieuwsbrief. 
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3. Het bestuur 
 
Voorzitter: Frank Maas 
Vice-Voorzitter: Linda Garritsen 
Secretaris: Rian Maas (wordt opgevolgd door Monique vd Velden seizoen 2017-2018) 
Penningmeester: Vacature  (Alg.) 
                                Manon Römelingh (Contrib./Fakturering) 
Bestuurslid: Nathalie Drummen (Scheidsr.+Opleiding) 
Bestuurslid: Hilde Berkers- vd Broek  ( Sen./Jeugd Commissie) 
Bestuurslid: Iris Hendrix (Sponsor + PR + Alg.) 
 

3.1 Doelstellingen van het bestuur 

 

 Voorwaarden scheppen waardoor de club kan functioneren en de continuïteit bewaakt 
wordt. Waarborgen dat de sportieve en sociale doelstellingen worden behaald. Het is van 
belang nieuwe leden te blijven werven en zoveel mogelijk leden te behouden.  

 Er voor zorgen dat de club binnen de Ommelse, Heusdense en Astense gemeenschap een 
belangrijke sociale functie vervult. Hierbij uitgaand van zowel een recreatieve als een 
prestatieve ambitie. Het zorg dragen voor motivering, waardering en stimulering van alle 
vrijwilligers die bij de club betrokken zijn.  

 Communicatie naar en met de leden en vrijwilligers, sponsoren, KNKV en andere 
belanghebbenden in goede banen laten lopen. 

 Zorgdragen voor belangenbehartiging van alle teams van ODC en zorgen dat er geen 
onderscheid wordt gemaakt of ervaren tussen selectieteams en andere teams. 

 

3.2 Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur 

 

 Het bestuur draagt zorg voor de afhandeling van de dagelijkse zaken. 

 Het bestuur geeft sturing aan de commissies die binnen de club functioneren. De commissies 
functioneren zelfstandig.  

 Een keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarvoor alle leden, 
vrijwilligers en ouders worden uitgenodigd.  

 Ongeveer 8x per jaar vergadert het bestuur.  

 Indien nodig of gewenst kunnen commissies, zowel op verzoek van het bestuur als op 
verzoek van de commissie, voor of na de bestuursvergadering aansluiten voor nader overleg.  

 Onderhouden van contact met Gemeente en andere aanverwante instellingen zoals ONDO 
en Olympia Boys 

 Opstellen en onderhouden van het Sponsorbeleid 

 Vaststellen vergoedingsregeling voor diverse activiteiten 

 Overig initiatieven waar onder:  - Jubilea 
- Huwelijken 
- Geboortes 
- Attenties vrijwilligers 
- etc.  
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4. De organisatie 
 
De organisatie van de vereniging bestaat uit het bestuur en commissies. De commissies rapporteren 
aan het bestuur. Alle commissies kunnen bij alle bestuursleden terecht met vragen.  
 

4.1 Het organogram 

 
 
 

  

Bestuur 

Technische 
commissie 

Sen.+ Jeugd 

PR commissie 

Clubkas 
commissie 

Activiteiten 
commissie 

Arbitrage 
commissie 

Sponsor 
commissie 

Wedstrijdsecretariaat 

Accommodatie 
en materialen 
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4.2 De commissies 

4.2.1 Sponsor commissie 

Vera Verberne, Jesse Verberne, Anne Cato Wijnen, Sandra Maas en Iris Hendrix (supervisie Elly 
Janssen en Manon Römelingh) 
 
Het werven en behouden van sponsors, onderhouden van contacten met sponsors.  
 
• Onderhouden van contacten met sponsors (o.a. met nieuwsbrief) 
• Opstellen sponsorcontracten en betreffende facturen door Penningmeester 
• Er voor zorgen dat de verplichtingen jegens de sponsors worden uitgevoerd (ophangen 

reclameborden, plaatsen advertenties etc.) 
• Organiseren Sponsoravond/vrijwilligersavond. 
• Verzorgen jaarlijkse attentie voor sponsors (bijv. VIP arrangement bij wedstrijden) 
 

4.2.2 Arbitrage commissie 

Linda Garritsen, Nathalie Drummen 
 
Begeleiding en opleiding van scheidsrechters binnen de vereniging. Voldoen aan de eisen van het 
KNKV. 
 
• Ontwikkelingen in opleidingen volgen 
• Trainers, scheidsrechters en beoordelaars opgeven voor cursussen 
• Interne opleidingen organiseren (i.o.m. TC) 
• Organisatie rondom spelregelbewijs 
• Regelgeving scheidsrechters opgelegd door het KNKV in de gaten houden.  
• Werven van (KNKV) scheidsrechters en beoordelaars 
• Indelen scheidsrechters breedtekorfbal 
•            Nazorg voor en toezicht op de scheidsrechters 
• Bijhouden van het aantal te fluiten KNKV wedstrijden 
• Opstellen Arbitrageplan 
• Verzorging consumptiebonnen voor scheidsrechters 
• Zaalwacht, veldwacht en schotklok bezetting 
 •           Week vd scheidsrechter 
• Spelregelwijzigingen bekend maken binnen de teams 

 
 

4.2.3 Clubkas commissie 

Linda Garritsen, Iris Hendrix, Manon Römelingh, Elly Janssen 

(Linda Garritsen contactpersoon vanuit het bestuur) 
 
Het genereren van extra inkomsten door deelname aan acties en activiteiten. 
 
• Car Wash 
• Stokjes plukken 
• Grote Clubactie 
• Oliebollen actie 
•            Toernooien 
•            Rabo actie 
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• Plus actie 
• Kienavonden 
•            Tank & Schenk actie van tankstation Van der Loo 
• Kennedymars Jeugd 
• Bierfeesten (bezetting) 
• VIP-avonden plaatselijke middenstand 

4.2.4 PR commissie 

Iris Hendrix, Rian Verberne, Hilde Berkers, Jesse Verberne (Facebook) + beheerder website  
 
Het doel van de PR-Commissie is om de korfbalclub op professionele wijze in- en extern te 
presenteren en relaties te onderhouden. Intern naar hun leden m.b.v. email en website, extern door 
regelmatig berichtgeving in de regionale pers. Dit om de betrokkenheid en bekendheid te vergroten.  
 
• Beheer website 
• Beheer Facebook 
• Digitale Nieuwsbrief  
• Lay out diverse activiteiten 
• Leden boekje via website 
• Uitslagen + programma + verslag Peelbelang 
• Maken van foto’s  

 

4.2.5 Wedstrijdsecretariaat 

Leoni Evers, ( Hilde Berkers-vd Broek inleren) 
 
Er voor zorgdragen dat alle teams wedstrijden kunnen spelen en zowel KNKV en de teams tijdig 
informeren. 
 
• Ledenadministratie + in sportlinked 
• Verwerken Teamopgaven KNKV, Sportlinked 
• Aanvraag zaalhuur wedstrijden en trainingen  (Nathalie + Maria) 
• Ploegopgave wedstrijdteams 
• Programma per team opstellen 
•  Afgelasten van trainingen senioren door Trainers Senioren 
•            Indelen vervoer Senioren (aanvoerders) 
•            Indelen vervoer jeugd (ouders van het betreffende team) 

 4.2.6 Accommodatie en materialen commissie 

Annie en Cees Hordijk (Heusden), Frank Maas/Wim vd Mortel (Ommel), Monique en Anne Mennen, 
Maria vd Mortel (Kleding),Gertie van Bussel. 
 

 
Het op peil houden van de materiaalvoorziening en het in goede conditie houden van het veld.  
 
• Aanschaffen en beheer materiaal, renovatie etc. i.o.m. Technische Commissie 
• Voorraad keukentje Heusden/Ommel 
• Onderhoud materialenhok Heusden/Ommel 
• Onderhoud sponsorborden 
• Poetsen in Heusden  (ingehuurd eigen leden) 
•            Poetsen Ommel         (ingehuurd eigen leden) 
• Vervoer materialen zaal - veld 
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• Onderhouden van de materialen en kleding 
• Coördinatie kleding zoals tassen, shirtjes, rokjes, trainingspakken en onderhoud 
• Coördinatie tweede hands kleding 
• Sleutelbeheer accommodatie Ommel en Heusden (Frank en Kaily) 

4.2.7 Technische Commissie (Senioren + Jeugd) 

Maria vd Mortel, Linda Garritsen, Hilde Berkers-vd Broek, Elke vd Mortel, Kaily v. Deursen, Rinus 
Ceelen  
(Trainers van senioren op afroep) (Elke en Kaily specifiek voor de jeugd) 
 
De doelstelling van de TC is om ieder lid van de vereniging op haar eigen niveau te laten sporten. Dit 
kan zijn op prestatie- en / of op recreatief niveau. Plezier hebben in het korfballen is een belangrijk 
uitgangspunt. 
In het algemeen heeft de TC als doel om op korfbal technisch gebied de vereniging op het hoogst 
haalbare niveau te brengen of te houden. 
 
• Aantrekken van nieuwe (hoofd)trainers en begeleiders 
• Vaststellen selectiecriteria speelsters samen met de (hoofd)trainer/ster & coach 
• Indelen teams veld en zaal 
•            Beoordelen concept indelingen van KNKV 
• Trainingsprogramma en schema’s samenstellen voor alle teams 
• Trainers/sters  en coaches indelen, ondersteunen en begeleiden 
• Vaststellen Speeltijden veld 
•            Kampioenen Jeugd 
 
M.bt. de Jeugd is het streven dat, in aanvulling op de TC, organisatorische zaken rondom jeugdteams 
en hun begeleiders geregeld worden.  
Het doel is het behartigen van specifieke jeugdbelangen. Met jeugd wordt in dit verband bedoeld 
pupillen en aspiranten. De belangen voor deze doelgroep zijn zeer divers, en hebben zeker niet 
alleen te maken met het spelen van korfbal zelf, maar ook op tal van andere activiteiten.   
 
• Organiseren van clinics voor eigen leden en om te werven 
• Werven van nieuwe jeugdleden (Anne Mennen) 
• Voeren van oudergesprekken 
• Organiseren van de Kangoeroeklup (Anne Mennen) 
• Verzetten en afgelasten van wedstrijden en trainingen voor jeugd 
  
4.2.8 Activiteiten commissie (e.e.a. in overleg met Clubkas Commissie) 
Helmie Verhoeven, Maria vd Mortel, Chantal van Lieshout, Anouk Janssen,  
Bianca van Bussel, Bertie Koolen 
(Hilde Berkers – vd Broek contactpersoon vanuit het bestuur) 
 
Het organiseren van extra activiteiten voor alle leden met een recreatieve functie. Doel hierbij is de 
hechtheid en verbondenheid tussen de leden onderling te bevorderen.  
 
• Sinterklaas voor de Pupillen E en F 
• Carnaval  
• Pupil van de week 
• ISS (Indoor Sport Spektakel) 
• Korfschieten  
• Jeugdkamp (Pinksteren of Hemelvaart) 
• Dagje uit Pupillen E en F 
• Kennedymars (sponsoring) 


