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FC VVC VOOR BETER VOETBAL 
 
Hierbij de beschrijving en het schema met contactpersonen en adressen van de beoogd nieuwe organisatie 
 
Allereerst hebben we een Dagelijks Bestuur, dat zal bestaan uit Peter Klabbers als Voorzitter, George Borst voor 
Algemene Zaken en Marcel Bogaard als Penningmeester. 
 
De laag daaronder bevat het Hart Voetbalzaken met een Techniek kant onder leiding van Edwin Broxterman en 
daarnaast de Organisatie kant onder leiding van Jeroen Griffioen en Niels Ippel. 
Ten slotte is er Commerciële Zaken onder leiding van Piet Krop en Peter Klabbers. Piet zal tevens als voorzitter 
van de Business Club van VVC gaan functioneren! 
 
Samen met het Dagelijks Bestuur hierboven, vormen de drie Hoofden van Techniek, Organisatie en Commercie, 
het Hoofdbestuur van FC VVC. De mensen zullen zichzelf en hun afdeling binnenkort nader aan onze leden 
introduceren! 
 
Vanuit de stuurgroep Back-to-Basics is een Raad van Toezicht (RvT) geformeerd, bestaande uit Jos van Zeijl en 
Ruud Donker. Zij zullen er mede op toezien, dat wat de afgelopen periode besproken en besloten is, ook zo zal 
worden uitgevoerd. Daarnaast fungeren zij als klankbord en sparring partner voor het hele bestuur. 
 
Meest in het oog springende in het schema is misschien wel, dat een scheiding is gemaakt tussen puur 
Voetbaltechnische zaken en de Organisatie aan de operationele kant daarvan. Denk bij dat laatste aan 
bijvoorbeeld het wedstrijdsecretariaat, veld- en kleedkamer indeling, maar ook de kleding uitgifte. Communicatie 
tussen die twee is takken is het toverwoord, maar gezien de bezetting hebben we daar geen enkele twijfel over. 
 
De Commerciële tak, zoals de naam al zegt, draagt zorg voor de (extra) geldstromen die onze vereniging ten 
goede zouden moeten komen om de doelstelling te kunnen realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meer 
sponsoren, maar zeker ook aan uitbreiding van het aantal Business Club leden. 
 
Dan benoemen we nog de Facilitaire tak van FC VVC, onder leiding van Wim Wesmaas, waarin alle relevante 
zaken ten aanzien van ons mooie complex zijn ondervangen. Niet alleen het onderhoud, maar ook zaken als 
alarminstallatie, sleutelbeheer en contact met de Gemeente Haarlemmermeer vallen hieronder. 
 
We zijn dan ook bijzonder trots, dat wij een organisatievorm hebben kunnen maken en vooral kunnen invullen 
met het grootst mogelijke commitment van alle betrokkenen, die voldoet aan de eisen en doelstellingen die we 
onszelf hebben opgelegd.  
 
Dit alles zonder onze onderhuidse cultuur om een gezellige en sportieve vereniging te zijn voor iedereen die wil 
voetballen in Nieuw-Vennep, geweld aan te doen. 
 
Hoofdbestuur en Raad van Toezicht FC VVC 
 
Vragen, opmerkingen, commentaar en/of suggesties worden op prijs gesteld via: rvt@fcvvc.nl 
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