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Vlaanderen telt heel wat verschillende sportclubs. Verschillend in aantal leden, aanbod van sporten,
professionaliteit, grootte van het bestuur, beleid,… Er zijn dan ook heel wat verschillende manieren waarop de
Vlaamse sportclubs gestructureerd zijn. Dé juiste manier waarop sportclubs gestructureerd “moeten” zijn, bestaat
niet. Dit document wil dan ook niet de enige waarheid verkondigen, maar wil wel een paar goede ideeën lanceren
om je sportclub te structureren op basis van een theoretische achtergrond.

1. De sportclub als organisatie
Er bestaan heel wat theorieën over structuur in organisaties. Die theorieën zijn vaak gericht op professionele
organisaties, maar zijn mits enige vertaling mogelijks ook bruikbaar voor sportclubs. De sportclub als organisatie
bevat immers een aantal kenmerken die ook in een professioneel bedrijf terug te vinden zijn. De hedendaagse
sportclub lijkt dan ook meer en meer op een klein bedrijf, waarin een bepaalde graad van structuur zeker vereist
is om alles vlot te laten verlopen.

1.1 Wat is een organisatie?
Een organisatie kunnen we definiëren als een bewust gecoördineerde sociale entiteit, met relatief duidelijk
identificeerbare grenzen, die op een vrij continue wijze streeft naar de realisatie van een gemeenschappelijke
doelstelling of verzameling van doelstellingen. Die definitie bevat vier belangrijke kenmerken:


Organisaties zijn sociale entiteiten.
Ze zijn samengesteld uit mensen en de essentiële functies van de organisatie worden enkel en alleen
uitgevoerd door interactie van mensen.



Organisaties zijn doelgericht.
Het doel van de organisatie is haar bestaansreden. Zonder doel heeft de organisatie geen
bestaansreden en houdt ze op te bestaan.



Organisaties zijn bewust gecoördineerde systemen om het vooropgestelde doel te bereiken.
De organisatorische taken zijn bewust verdeeld in diverse departementen om zo een hogere efficiëntie
en effectiviteit te bekomen.



Organisaties hebben relatief duidelijk identificeerbare grenzen die bepalen welke elementen tot de
organisatie behoren en welke niet.
(Desmidt, S.& Heene, A., (2005), Strategie en organisatie van publieke organisaties, Lannoo Campus)

Bovenstaande vier elementen die een organisatie kenmerken, kan je ook terugvinden in een sportclub:
 sociale entiteit
Een sportclub is samengesteld uit mensen en de functies van de sportclub worden uitgevoerd door
interactie tussen al haar (bestuurs)leden.


doelgericht
Een sportclub heeft altijd een doel. Bij sportclubs die vzw zijn, staat het doel in de statuten genoteerd.
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bewust gecoördineerde systemen
In een sportclub worden de verschillende taken bewust verdeeld over verschillende personen of cellen /
werkgroepen / comités. In de praktijk hangt het aantal verschillende cellen in een sportclub sterk af van
het aantal medewerkers dat de sportclub ter beschikking heeft.



relatief duidelijk identificeerbare grenzen
In een sportclub is het vrij duidelijk welke activiteiten of taken tot de sportclub behoren en welke niet.
Waarschijnlijk weet elk lid van een sportclub dat trainingen organiseren tot de taak van de sportclub
behoort en zelf sportmateriaal fabriceren niet.

1.2 Wat is een organisatiestructuur?
De structuur van een organisatie kan eenvoudigweg gedefinieerd worden als het totaal van de verschillende
manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop die taken vervolgens worden
gecoördineerd (Mintzberg, H., (2006), Organisatiestructuren, Pearson Education Benelux).

1.2.1 Formele en informele structuur
Het organogram van de sportclub maakt een horizontale en een verticale indeling in de sportclub en brengt zo de
formele structuur in beeld. Het geeft een overzicht van hoe de taken onder de medewerkers verdeeld worden
en wie aan wie rapporteert. Daarnaast ontstaat in veel organisaties een informele organisatiestructuur die veel
moeilijker in kaart te brengen is (Desmidt, S.& Heene, A., (2005), Strategie en organisatie van publieke
organisaties, Lannoo Campus).
Ook in de sportclub ontstaat een informele structuur op basis van sociale relaties zoals vriendschappen. We gaan
in dit document niet verder in op de informele structuur, maar wees je er van bewust dat de formele structuur en
het organogram slechts een deel van de organisatorische werkelijkheid weergeven.

1.2.2 Aandachtspunten
Om de werking van de sportclub met al die verschillende taken en mensen goed te laten verlopen is het
belangrijk dat alle taken in de sportclub onderling goed verdeeld worden, dat de nodige personen steeds op de
hoogte zijn en dat iedereen dezelfde richting uitgaat.
1. De taken moeten onderling verdeeld zijn.
Belangrijk daarbij is dat elke taak bij een persoon moet ondergebracht worden én dat er geen overlappingen zijn.
Elk bestuurslid moet dus goed weten wat zijn of haar taak is en binnen welke grenzen die taak uitgeoefend kan
worden.
Voorbeeld: Een nieuw bestuurslid wordt aangetrokken “om de financiën van de club te regelen”. Moet die
persoon dan de vzw-boekhouding voeren? Moet hij sponsors aantrekken of is dat de taak van de PRverantwoordelijke?
2. De taken moeten “goed” verdeeld zijn
Daarnaast moeten de taken ook goed verdeeld zijn. De werklast moet voor iedereen draaglijk zijn en iedereen
moet er het nodige plezier in hebben. Dat wil echter niet per se zeggen dat iedereen evenveel moet
verwezenlijken in de organisatie. Als een bestuurder een groter engagement opneemt dan een andere omdat hij
meer tijd kan vrijmaken, dan kan dat duidelijk afgesproken worden en hoeft dat geen probleem te zijn.
Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be www.vlaamsesportfederatie.be

4/19

Structuur in je sportclub

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Vraag je als sportclub een bepaald engagement,
overlaad die persoon dan niet met veel extra taken. Dat kan op lange termijn eventuele kandidaat-bestuurders of
-vrijwilligers afschrikken om een engagement op te nemen.
3. Wie op de hoogte moet zijn, is dat ook
Wie op de hoogte moet zijn, moet dat ook zijn. Dat wil niet zeggen dat iedereen alles moet weten. Als je te veel
informatie krijgt die niet nuttig is, haak je zeker af en weet je niks meer.
4. Iedereen gaat dezelfde richting uit
Natuurlijk moet iedereen dezelfde richting uitgaan. Het doel van de vereniging moet voor iedereen duidelijk zijn
en door iedereen gedragen worden. Iedereen heeft dus hetzelfde doel voor ogen.
Dat klinkt logisch, maar is het niet altijd. Een visie “leeft” door er constant over te praten en niet iedereen
evolueert steeds mee in dezelfde richting. Je kan dat ludiek eens testen.
Test. Geef je medewerkers/vrijwilligers een blad met vijf stellingen op en vraag hen om aan te duiden in welke
mate die stellingen helemaal waar of helemaal niet waar zijn voor de club (bv. vijf puntenschaal). Een stelling kan
bijvoorbeeld zijn “Onze missie is om kinderen te laten presteren op volwassen leeftijd” of “Onze missie is om zo
veel mogelijk kinderen recreatief te laten bewegen”. Vergelijk de antwoorden van de verschillende
medewerkers/vrijwilligers. Heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen?

1.3 Onderdelen van een organisatie
Henry Mintzberg onderscheidt vijf basis onderdelen van een organisatie: de uitvoerende kern, strategische top,
het middenkader, de technostructuur en de ondersteunende diensten.
Strategische top

Technostructuur

Middenkader

Ondersteunende diensten

Uitvoerende kern

(Mintzberg, H., (2006), Organisatiestructuren, Pearson Education Benelux)
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Die 5 basisonderdelen komen echter niet altijd allemaal voor in een organisatie. Naargelang een organisatie
eenvoudig of complex gestructureerd is, zijn er respectievelijk weinig of veel van de onderdelen noodzakelijk.
Een eenvoudige organisatie heeft enkel een uitvoerende kern: enkele personen die al het werk in de organisatie
op zich nemen. Groeit de organisatie en verdeelt men het werk onder een groter aantal medewerkers dan wordt
het noodzakelijk om een bestuur te installeren dat zich bezighoudt met het management van de sportclub. Dat
bestuur noemen we de strategische top. Wordt de organisatie nog groter en complexer, dan wordt een
middenkader tussen de uitvoerende kern en de strategische top nodig. Neemt de complexiteit verder toe, dan
moet de organisatie steeds meer overgaan op standaardisatie om het werk te coördineren. De
verantwoordelijkheid voor die standaardisatie ligt dan bij analisten die de technostructuur vormen. Tot slot zal
een organisatie die verder blijft groeien ondersteunende diensten nodig hebben om indirecte diensten aan
zichzelf te verlenen. Een ondersteunende dienst kan bijvoorbeeld een juridische dienst zijn.
Bovenstaande kan ook op sportclubs toegepast worden. De meeste sportclubs zullen echter enkel een
strategische top (het bestuur), een uitvoerende kern (de medewerkers) en eventueel een middenkader
(bijvoorbeeld verantwoordelijken van verschillende cellen) hebben. Bij erg grote, professionele sportclubs kunnen
ook een technostructuur en ondersteunende diensten nodig zijn.
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2. Een sportclub structureren
Waarom zou je als sportclubbestuur tijd investeren in het zoeken naar en neerpennen van een betere organisatie
en structuur van je sportclub? Om efficiënter te werken natuurlijk.
Door een horizontale en verticale indeling te maken, bekom je het organogram van je sportclub. Welke structuur
de juiste is voor jouw sportclub, hangt af van de situatie van je sportclub.

2.1 Situationele factoren
Henry Mintzberg trekt enkele conclusies uit onderzoeken over de effectiviteit van structuren in organisaties. Één
van die conclusies is de zogenaamde congruentiehypothese. Die luidt: “Een effectieve structuur vereist dat
situationele factoren en ontwerpparameters nauw op elke afgestemd zijn”. Eenvoudig gezegd, betekent dat dat
de theorie en de praktijk overeen moeten komen.
Mintzberg verdeelt die situationele factoren in vier groepen gebaseerd op de leeftijd en omvang van de
organisatie, technische systemen, de omgeving en bepaalde machtsrelaties (Mintzberg, H., (2006),
Organisatiestructuren, Pearson Education Benelux).
Mits enige aanpassing kunnen we bovenstaande hypothese ook toepassen op de sportclub. De optimale
structuur en werking van een sportclub is afhankelijk van situationele factoren zoals de strategie van de
sportclub, de mensen en middelen in de sportclub, de stijl van de sportclub en de omgeving.
1. strategie
Wat zijn de doelen van de sportclub en hoe wil de sportclub die doelen bereiken? Als de sportclub een
beleidsplan heeft, kan die informatie daar teruggevonden worden. De keuze van doelen kan de structuur
van de sportclub sterk beïnvloeden: Wil de sportclub nieuwe leden aantrekken en sterk uitbreiden? Wil
de sportclub op recreatie, competitie of topsport mikken?
2. mensen en middelen
Welke mensen zitten er in de sportclub? Hoeveel vrijwilligers, leden en bestuursleden zijn er en welke
achtergrond hebben zij? Hoeveel financiële middelen heeft de sportclub?
3. stijl
Welke stijl wordt in de sportclub gehanteerd? Is de sfeer erg informeel of net formeel?
4. omgeving
Zijn er verplichtingen door bepaalde overheden of andere externe factoren die invloed hebben op de
structuur van de sportclub? Krijgt de sportclub bijvoorbeeld meer gemeentelijke subsidies als een
bepaalde functie of cel in de structuur opgenomen wordt? Moet de sportclub een vzw structuur hebben
om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidies?
Is de sportclub een vzw, dan is ze verplicht om een raad van bestuur met minstens drie bestuurders aan
te duiden.

Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 – 9000 Gent
T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be www.vlaamsesportfederatie.be

7/19

Structuur in je sportclub

2.2 Horizontale indeling
De horizontale structuur splitst een organisatie op in verschillende eenheden door taken en functies te groeperen
volgens een bepaalde logica. Mintzberg onderscheidt zes belangrijke basissen om een organisatie op te delen tot
eenheden (Mintzberg, H., (2006), Organisatiestructuren, Pearson Education Benelux):


indeling naar kennis en vaardigheden
Voorbeeld: een ziekenhuis zet alle chirurgen bij elkaar in één afdeling, alle anesthesisten in een
andere,…



indeling naar werkproces en functie
Voorbeeld: een autoconstructeur heeft een afdeling productie, marketing, techniek, financiën,…



indeling naar tijd
Voorbeeld: een productiebedrijf verdeelt haar werknemers in ploegendiensten: een vroege ploeg, een
late ploeg en een nachtploeg.



indeling naar output
Voorbeeld: een productiebedrijf met verschillende productielijnen (schrijfwaren, aanstekers,
scheermessen, sportproducten, …) maakt een afdeling per productielijn.



indeling naar klant (of doelgroep)
Voorbeeld: een verzekeringsmaatschappij heeft verschillende verkoopafdelingen voor individuele
polissen en groepspolissen.



indeling naar geografisch gebied
Voorbeeld: een grote multinational heeft een afdeling per land of per continent.

Die zes manieren van indeling werden gedefinieerd voor het bedrijfsleven. Enkele van die indelingen worden
echter ook vaak in sportclubs toegepast om cellen / werkgroepen / comités te maken. Voor een sportclub zijn
doorgaans drie van de zes manieren van indeling interessant: indeling naar functie, indeling naar output en
indeling naar doelgroepen

2.2.1 Indeling naar functie
Indeling naar functie betekent indeling naar aard van taak. Volgens de functionele indeling kan een sportclub
bijvoorbeeld een cel financiën, ledenbeheer, sport, evenementen, communicatie, … hebben.
Raad van
Bestuur

Financiën

ledenbeheer

Sport
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2.2.2 Indeling naar output
Een sportclub waarin verschillende sporttakken beoefend worden, kan een indeling naar output hanteren. Zo kan
een club bijvoorbeeld een cel voetbal, korfbal en tennis hebben.
Raad van
Bestuur
Voetbal

Korfbal

Tennis

2.2.3 Indeling naar doelgroepen
Een sportclub die zich op verschillende doelgroepen richt, kan een indeling naar doelgroepen hanteren. Denk
dan bijvoorbeeld aan een cel jeugd, senioren, veteranen en G-sport.
Raad van
Bestuur
Jeugd

Senioren

Veteranen

G-sport

2.2.4 Praktijk in de sportclub: een combinatie
In de praktijk kunnen bovenstaande soorten indelingen zuiver voorkomen, maar, veel sportclubs passen een
combinatie van verschillende soorten indelingen toe. Dat is uiteraard mogelijk en kan goed werken, maar het is
wel belangrijk om je er als sportclubbestuurder bewust van te zijn. Een combinatie van verschillende soorten
indelingen brengt namelijk een grotere kans op onduidelijkheid of overlapping van taken met zich mee.
Wie zal in onderstaand voorbeeld de leiding over het jaarlijks jeugdhandbaltornooi op zich nemen: het
jeugdhandbalbestuur of de cel evenementen? Wie schrijft de wedstrijdverslagen van de eerste ploeg om op de
website te plaatsen: de cel seniorenhandbal of de cel redactie/communicatie?
Raad van
bBestuur

Financiën

Evenementen

Jeugdhandbal

Seniorenhandbal

Redactie /
communicatie

Goede afspraken maken bij de start van het seizoen is erg belangrijk. Een duidelijke taakverdeling, liefst op
papier, bevordert een vlotte werking van de sportclub gedurende het seizoen. Verder in dit document vind je
enkele manieren om de samenhang tussen de taken van verschillende personen te bevorderen (zie 2.4
Coördinatie) en voorbeelden van functieverdelingen (zie 3.
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Functieverdelingen).

2.3 Verticale indeling
De verticale indeling van een organisatie toont de hiërarchische relaties tussen de medewerkers en onderscheidt
functies vertrekkend van de top van de organisatie tot aan de basis. Eenvoudig gesteld: wie moet aan wie
rapporteren en welke leidinggevende kan gezag uitoefenen over welke medewerkers? De verticale indeling
bepaalt enerzijds de “gezagslijn” en anderzijds de “beslissingsbevoegdheid”. (Desmidt, S.& Heene, A., (2005),
Strategie en organisatie van publieke organisaties, Lannoo Campus).

2.3.1 Gezagslijn
Het eerste element uit de verticale indeling is de gezagslijn. De gezagslijn in een organisatie bepaalt wie gezag
over wie uitoefent en kan steil of vlak zijn. In een sportclub staat de raad van bestuur doorgaans op het hoogste
niveau. In een sportclub met steile structuur zijn er onder de raad van bestuur nog veel verschillende
gezagsniveaus, in een sportclub met vlakke structuur zijn dat er maar één of twee.
1. steile structuur
In een steile structuur bevinden zich onder de raad van bestuur verschillende cellen die aan de raad van bestuur
rapporteren. Die cellen op het tweede niveau worden weer opgesplitst op het derde niveau,…
Een steile structuur zal eerder voorkomen in grote sportclubs die een groot aantal leden en medewerkers
hebben.
Voorbeeld.

Raad van
Bestuur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Financiën

Sponsoring

Ledenbeheer

Sportief

Evenementen

Boekhouding

Voetbal

Korfbal

Jeugdvoetbal

Seniorenvoetbal

G-voetbal
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Zeker in een steile structuur is het aangewezen om in elke cel een verantwoordelijke aan te stellen, liefst iemand
die ook in het bovenliggende cel zetelt. In bovenstaand voorbeeld kan binnen de raad van bestuur een
verantwoordelijke aangeduid worden voor de cellen financiën, evenementen, sport en communicatie/redactie. De
cel sport zal dan weer verantwoordelijken uit de cellen voetbal en korfbal bevatten,…
2. vlakke structuur
Een sportclub met vlakke structuur, telt slechts enkele hiërarchische niveaus. Zo kan de voorzitter op het hoogste
niveau staan met verschillende bestuursleden net onder zich.
Voorbeeld.
Niveau 1

Niveau 2

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Feestverantwoordelijke

Sportief
verantwoordelijke

2.3.1 Beslissingsbevoegdheid
Het tweede element uit de verticale indeling is de beslissingsbevoegdheid. De beslissingsbevoegdheid in een
sportclub kan volledig bij de raad van bestuur liggen (“gecentraliseerd”) of kan ook gedeeltelijk bij onderliggende
cellen of verantwoordelijken liggen (“gedecentraliseerd”).
1. gecentraliseerde beslissingsbevoegdheid
Als de beslissingsbevoegdheid in een sportclub volledig bij de raad van bestuur ligt, spreken we van een
gecentraliseerde sportclub. In dat geval kunnen de verschillende cellen zelf geen eigen beslissingen nemen. De
cellen hebben dan enkel een adviserende en uitvoerende functie.
Voorbeeld: de cel “evenementen” plant een jaarlijks tornooi. Elke beslissing die genomen moet worden, wordt
voorgelegd aan de raad van bestuur.
2. gedecentraliseerde beslissingsbevoegdheid
Als de beslissingsbevoegdheid in de sportclub gedeeltelijk overgedragen wordt aan verschillende cellen, spreken
we van een gedecentraliseerde sportclub. In een gedecentraliseerde sportclub kunnen de cellen zelf beslissen
binnen duidelijk door de raad van bestuur afgesproken grenzen. Een gedecentraliseerde structuur zal een
sportclub doorgaans flexibeler maken. Beslissingen kunnen sneller genomen worden en meer personen zullen
zich rechtstreeks betrokken voelen doordat ze bepaalde verantwoordelijkheden dragen.
Let wel: het gaat hier enkel om het delegeren van bevoegdheden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt nog
altijd bij de raad van bestuur. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijk af te spreken binnen welke grenzen de
verschillende cellen kunnen beslissen.
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Voorbeeld: de cel “evenementen” plant een jaarlijks tornooi. De cel kan zelfstandig beslissingen nemen over het
jaarlijks tornooi, zolang ze de volgende voorwaarden van de raad van bestuur respecteert:
a) De totale kost van het tornooi moet binnen een bepaald budget blijven.
b) Het tornooi moet in de gemeente plaatsvinden.
c) Het tornooi moet tijdens een weekend in juni plaatsvinden.
Voorbeeld: een jeugdsportcoördinator kan zelf beslissen over aankoop van sportmateriaal, zolang hij de volgende
voorwaarden van de raad van bestuur respecteert:
a) Voor het materiaal mag niet meer besteed worden dan 250 euro per aankoop. Voor grotere aankopen
moet de raad van bestuur goedkeuring geven.
b) Het globaal budget van 1000 euro per jaar mag niet overschreden worden.

2.4 Coördinatie
Een essentieel kenmerk van organisaties is “coördinatie”. Coördinatie betekent dat we verschillende elementen in
een samenwerkend verband moeten groeperen om bepaalde doelstellingen te realiseren (Desmidt, S.& Heene,
A., (2005), Strategie en organisatie van publieke organisaties, Lannoo Campus).
In een sportclub moeten verschillende medewerkers samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Door de
sportclub in functies en cellen op te delen, kan het probleem ontstaan dat er geen samenhang is tussen de
verschillende medewerkers en dat iedereen naast elkaar werkt. Er moet een zekere samenhang zijn tussen de
verschillende functies en cellen in de sportclub om een goede werking te garanderen. Zeker in sportclubs die
verschillende soorten indelingen combineren (zie 2.2.4 Praktijk in de sportclub: een combinatie), is het belangrijk
om die samenhang te bevorderen en de verschillende cellen duidelijk te coördineren. Mintzberg verwijst naar
verschillende manieren om de samenhang tussen verschillende personen in een organisatie te stimuleren
(Mintzberg, H., (2006), Organisatiestructuren, Pearson Education Benelux). De volgende kunnen interessant zijn
voor sportclubs:
 samenhang op hoger niveau opvangen
Zeker in een steile structuur is het aangewezen om in elke cel een verantwoordelijke aan te stellen, liefst iemand
die ook in het bovenliggende cel zetelt. Zo kan binnen de raad van bestuur een verantwoordelijke aangeduid
worden voor de cellen financiën, evenementen, sport en communicatie/redactie. De cel sport zal dan weer
verantwoordelijken uit de cellen voetbal en korfbal bevatten,...
 cellen (of taakgroepen en vaste commissies)
Als het nodig is om veel te bespreken en te vergaderen rond een bepaald onderwerp, dan kan de sportclub
daarvoor een extra taakgroep/vast commissie installeren. Een taakgroep is een tijdelijke cel in de structuur in de
sportclub, die na het volbrengen van een bepaalde taak weer ontbonden wordt. Een vaste commissie is een
permanente cel in de structuur van de sportclub.
Voorbeeld: een basketbalclub organiseert een groot jeugdbasketbaltornooi. De sportclub richt een tijdelijke cel op
die het tornooi organiseert.
 liaisonpositie
Als er veel contact nodig is om het werk van verschillende personen of cellen te coördineren, kan een organisatie
een “liaisonpositie” in het leven roepen. Die verbindingspersoon zorgt voor de informatieverspreiding rond een
bepaald onderwerp en behoudt het volledige overzicht.
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Voorbeeld: een basketbalclub organiseert een groot jeugdbasketbaltornooi. De sportclub duidt een
verbindingspersoon aan die de communicatie tussen de cel feesten en de cel jeugdbasketbal en de
penningmeester coördineert. Alle informatie zit bij die verbindingspersoon die het volledige overzicht behoudt.
 matrixstructuur
Een laatste verbindingsmiddel is de matrixstructuur. In een matrixstructuur hebben medewerkers niet langer één
verantwoordelijke boven zich, maar is er “duaal leiderschap” waarbij twee verantwoordelijken gezamenlijk de
verantwoordelijkheid dragen. Die structuur kan tijdelijk zijn of kan vast in de structuur van de sportclub
opgenomen worden.
Voorbeeld: een basketbalclub organiseert een groot jeugdbasketbaltornooi. De sportclub stelt voor de organisatie
van dat tornooi een matrixstructuur op waarbij de verantwoordelijken evenementen en jeugd samen de
organisatie van het tornooi op zich nemen.

raad van
bestuur
verantwoordelijke verantwoordelijke
evenementen
financiën
verantwoordelijke
jeugd
verantwoordelijke
senioren

verantwoordelijke
redactie

…

medewerkers
jeugdtornooi

verantwoordelijk
veteranen
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3. Functieverdelingen
Het is erg belangrijk dat alle bestuursleden en medewerkers weten wat hun functie is en binnen werk kader zij al
dan niet beslissingen kunnen nemen. Door functieverdelingen op papier vast te leggen, kunnen heel wat
onduidelijkheden vermeden worden.
Voorbeeld functieverdelingen:
Raad van bestuur:
 Bestuurt de club in de ruimste zin.
 Stelt het beleidsplan op.
 Vergadert minstens 1 keer per maand.
 Moet goedkeuring geven over adviezen van verschillende cellen.
 Stelt jaarlijks financieel verslag op dat aan de algemene vergadering wordt goedgekeurd.
Voorzitter
 Zetelt in de raad van bestuur.
 Leidt de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering.
 Heeft doorslaggevende stem in de raad van bestuur indien gelijkheid van stemmen.
 Doet officiële mededelingen aan de leden.
 Vertegenwoordigt de club naar buiten.
Ondervoorzitter
 Zetelt in de raad van bestuur.
 Neemt de taken van de voorzitter over als die afwezig is.
Secretaris
 Zetelt in de raad van bestuur.
 Verzorgt de briefwisseling van de club met derden, zowel inkomend als uitgaand.
 Verzorgt de ledenadministratie.
 Verzorgt de verslaggeving van de vergaderingen.
 Verzorgt de jaarlijkse vzw-verplichtingen t.a.v. de griffie .
Penningmeester
 Zetelt in de raad van bestuur.
 Verzorgt de boekhouding van de club.
 Bewaakt binnen de raad van bestuur het financiële beleid.
Feestverantwoordelijke
 Zetelt in de raad van bestuur.
 Leidt vergaderingen van de cel feesten.
 Rapporteert vergaderingen van de cel feesten aan de raad van bestuur.
 Delegeert de organisatie van feesten aan leden.
Sportverantwoordelijke
 Zetelt in de raad van bestuur.
 Leidt vergaderingen van de cel sport.
 Rapporteert vergaderingen van de cel sport aan de raad van bestuur.
…
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4. Plan van aanpak
Je sportclubbestuur wil graag een structuur voor jouw sportclub uitschrijven. Hoe kan je dan praktisch aan de
slag gaan?
De theorie zegt dat je best eerst een taakverdeling en organogram opstelt in functie van de behoeften van de
organisatie en vervolgens medewerkers toewijst aan verschillende taken en eventuele cellen. De praktijk in de
sportclub is echter vaak omgekeerd als het aantal beschikbare medewerkers beperkt is: men kijkt naar de
beschikbare mensen en bouwt op basis daarvan een structuur uit. Probeer in dat geval toch ook eerst de ideale
structuur uit te schrijven alvorens naar de beschikbare medewerkers te kijken. Zo ontdek je misschien een
interessante functie die momenteel nog niet bestaat en waar nog niemand aan gedacht had. In een verdere stap
kan je die “ideale structuur” toetsen aan de werkelijke situatie van de sportclub.

4.1 Stap 1: taken opsommen
Start met de opsomming van alle taken op die in de sportclub vervuld moeten worden. Kijk daarbij naar de taken
die momenteel al vervuld worden (“wat is”) en zeker ook naar taken die momenteel nog niet vervuld worden (“wat
zou moeten”) maar wel belangrijk kunnen zijn bij het vervullen van het doel van de sportclub.
Voorbeeld. Mogelijke taken kunnen zijn:
 Boekhouding invoeren in het boekhoudprogramma en bewijsstukken ordenen.
 Medewerkers rekruteren voor de jaarlijkse evenementen.
 Sponsors zoeken en behouden.
 Jaarlijkse ledenbijdragen opvolgen.
 Nieuwe leden aantrekken.
 Trainingen jeugdploeg 1 verzorgen.
 Trainingen jeugdploeg 2 verzorgen.
 Jaarlijkse ledenadministratie opvolgen: adreswijzigingen van leden ingeven,…
 Jaarlijkse evenementen voorbereiden (barbecue, tornooi en fuif).
 Coördinatie trainingen verschillende ploegen in de club.
 Trainingen seniorenploeg verzorgen.
 Financiën jaarlijkse evenementen beheren.
 Website beheren: informatie op de website plaatsen.
 Wedstrijdverslag jeugdploeg 1 schrijven en aan webmaster bezorgen.
 Wedstrijdverslag jeugdploeg 2 schrijven en aan webmaster bezorgen.
 Wedstrijdverslag seniorenploeg schrijven en aan webmaster bezorgen.
 Medewerkers rekruteren voor de algemene werking van de sportclub.
 …
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4.2 Stap 2: horizontale indeling
Groepeer de opgesomde taken in functies of cellen / werkgroepen / comités. De cellen kunnen vast of tijdelijk
zijn. Je kan de taken in cellen groeperen volgens verschillende criteria (zie 2.2.
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Horizontale indeling). Zoek bij het groeperen naar taken die dicht bij elkaar aanleunen, of waarvoor je dezelfde
competenties nodig hebt. Zo lijken infrastructuur en subsidies op zich misschien niet veel met elkaar te maken te
hebben, maar indien beide takenpakketten nauw overleg met de gemeentelijke sportdienst vereisen, kan dat een
basis zijn om de taken te groeperen.
Voorbeeld.
 Boekhouding invoeren in het boekhoudprogramma en bewijsstukken ordenen.
 Sponsors zoeken en behouden.
 …





Jaarlijkse evenementen voorbereiden (barbecue, tornooi en fuif).
Financiën jaarlijkse evenementen beheren.
Medewerkers rekruteren voor de jaarlijkse evenementen.
…

Penningmeester

Cel feesten

4.3 Stap 3: verticale indeling
Plaats nu alle functies en cellen / werkgroepen / comités in een hiërarchische volgorde. De sportclub kan een
steile structuur of een eerder vlakke structuur aannemen (zie 2.3 Verticale indeling). Wie zal aan wie rapporteren
en welke functie of cel krijgt welke beslissingsbevoegdheid?

4.4 Stap 4: organogram toetsen aan situatie sportclub
Eens de horizontale en verticale indeling gemaakt is, heb je het organogram van de sportclub. Dat organogram
stelt de ideale structuur van de sportclub voor.
Eerder stelden we dat de optimale structuur van een sportclub afhangt van een aantal situationele factoren (zie
2.1 Situationele factoren). Het “ideale” organogram moet dus getoetst worden aan de reële situatie van de
sportclub.
1. Past dat organogram binnen de strategie en doelstellingen van de sportclub?
Werd bij het opsommen van de taken in de eerste stap rekening gehouden met de doelstellingen van de
sportclub? Als bijvoorbeeld één van de doelstellingen van de sportclub is om meer sponsors aan te
werven, dan is het misschien interessant om een aparte cel sponsoring op te richten.
2. Hebben we de juiste mensen en middelen in onze sportclub om de structuur te handhaven?
Kleef één of meerdere namen onder elke taak / functie / cel in de structuur van de sportclub. Moeten
nieuwe medewerkers aangetrokken worden, welke taken moeten zij vervullen en wat moeten hun
competenties zijn? Of is het niet haalbaar om nog nieuwe medewerkers te vinden en moet daarvoor een
cel in het organogram geschrapt worden?
3. Past de structuur in de stijl van de sportclub?
In een informele, bijna familiale sportclub is het misschien moeilijk om plots een erg steile hiërarchie op
te dringen waarbij enkel de drie leden van de raad van bestuur zeggenschap hebben.
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4. Zijn er nog externe factoren die invloed hebben op de organisatiestructuur?
Krijgt de sportclub meer gemeentelijke subsidies als zij een jeugdsportcoördinator aanstelt in het
jeugdbestuur?

4.5 Stap 5: structuur of situatie sportclub bijwerken
Zijn er punten in de vorige stap waarin de structuur botst met de situatie van de sportclub, dan kan je actie
ondernemen. Ofwel pas je het organogram aan, ofwel probeer je de situationele factor te veranderen.

4.6 Stap 6: coördinatie
Hoe zal de coördinatie tussen verschillende functies en cellen verlopen? Welke tijdelijke of vaste manieren zal de
sportclub gebruiken om de samenhang tussen de verschillende medewerkers in de sportclub te stimuleren (zie
2.4.Coördinatie)?
Aangezien de situatie van de sportclub in de loop der jaren kan veranderen, is het aangewezen om die stappen
elke paar jaar opnieuw te doorlopen. Zo blijft de structuur van je sportclub aangepast aan de situatie waarin de
sportclub zich bevindt.
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5. Tips / aandachtspunten
Heeft jouw sportclub al een goed uitgebouwde structuur, dan kan deze verzameling van tips en aandachtpunten
misschien toch nog interessant zijn:


Als je sportclub met verschillende cellen werkt, is het aangewezen om in elke cel steeds een
vertegenwoordiger of verantwoordelijke uit de bovenliggende cel of de raad van bestuur te laten zetelen.



Alle taken in de sportclub moeten verdeeld zijn. Taken die op voorhand niet verdeeld zijn, komen
immers vaak op steeds dezelfde mensen hun schouders terecht. Bijgevolg ontstaat het gevaar dat die
mensen gedemotiveerd geraken en afhaken.



De taken moeten goed verdeeld zijn. Iedereen moet zich goed voelen met de belasting, maar dat wil niet
zeggen dat iedereen daarom evenveel moet doen.



Wie op de hoogte moet zijn, is dat ook.



Iedereen kent het doel van de vereniging en gaat dezelfde richting uit.
Test. Geef je medewerkers/vrijwilligers een blad met vijf stellingen op en vraag hen om aan te duiden in
welke mate die stellingen helemaal waar of helemaal niet waar zijn voor de club (bv. vijf puntenschaal).
Een stelling kan bijvoorbeeld zijn “Onze missie is om kinderen te laten presteren op volwassen leeftijd”
of “Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen recreatief te laten bewegen”. Vergelijk de antwoorden
van de verschillende medewerkers/vrijwilligers. Heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen?



De theorie zegt dat je best eerst een taakverdeling en organogram opstelt in functie van de behoeften
van de organisatie en vervolgens de taken verdeelt over de beschikbare medewerkers. De praktijk in de
sportclub is echter vaak omgekeerd als het aantal beschikbare medewerkers beperkt is. Men kijkt naar
de beschikbare mensen en bouwt op basis daarvan een structuur uit. Probeer in dat geval toch eerst de
ideale structuur uit te schrijven alvorens naar de beschikbare medewerkers te kijken. Zo ontdek je
misschien een interessante functie waarvoor je eventueel een nieuwe medewerker kan aantrekken.



Stel bij het begin van het seizoen zo duidelijk mogelijke functieomschrijvingen op voor elke functie en cel
in de sportclub.
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