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In 2017 startte S.V. Juliana ‘32 met het project “Juliana in de toekomst”. Doel van dit project,

ondersteund door de voetbalbond in de persoon van procesbegeleider Richard Migchielsen, was om

Juliana weer een eigen gezicht te geven, de structuur te verduidelijken én Juliana voor te bereiden op

een goede toekomst.

Dit traject, waaraan ongeveer 35 enthousiaste Juliana-leden deelnamen, duurde uiteindelijk ruim één

jaar. De resultaten ervan, gepresenteerd tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in juni

2018, zijn te lezen in dit boekje. Niet alleen de organisatiestructuur, ook de nieuwe identiteit en

kernwaarden van de vereniging zijn beschreven. De nieuwe structuur heeft in ieder geval gezorgd voor

een nieuwe positieve ‘vibe’ binnen Juliana, resulterend in een toename van het aantal sponsoren, een

betere naamsbekendheid in de (sociale) media en een eerste voorzichtige stijging van het aantal leden

sinds 2013.

Ook het aantal vrijwilligers heeft een forse stijging meegemaakt; in december 2019 werden er ruim 80

vrijwilligersattenties uitgedeeld. Dit betekent dat ongeveer 1/3e van ons ledenbestand zich op één of

andere wijze inzet voor de vereniging! Uitdagingen zijn er nog genoeg; zo moeten we ergens weer de

aansluiting zien te vinden tussen de voetballende pupillen / jongere junioren en de senioren. Dit

moeten we als Juliana-zijnde samen proberen te realiseren; leden, vrijwilligers en bestuur. Dit boekje

geeft inzicht in hoe we, met welke doelen, ervoor willen zorgen dat Juliana in 2025 toekomstbestendig

is.

We wensen u namens het bestuur nog vele goede seizoenen toe bij S.V. Juliana ‘32!

Bestuur S.V. Juliana ‘32, Hengelo, november2021

Erik, Peter, Patrick, Ludwig, Gerben, Berthil, Jeroen, Rita, Patricia
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Inhoudsopgave

Kimberley Forsyth – Vertrouwenspersoon

vertrouwenspersoon@svjuliana32.nl

Goed om te weten…

Binnen S.V. Juliana ‘32 bestaat de rol van vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is het eerste 

aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grens-overschrijdend gedrag 

of daar een vraag over heeft. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen binnen de vereniging.



Organisatiestructuur

Bestuur

Team
Marketing en PR

Team 
Sponsoring

Team Voetbal

Team Financiën

Team
Clubhuis en 

Accommodatie

Team 
Toernooien

Team 
Jeugd

De structuur van S.V. Juliana ’32 bestaat uit vijf zelfsturende teams, met ieder hun eigen

aandachtsgebied. Ieder team wordt aangestuurd door een teamcoördinator, die ook de afgevaardigde

is naar het bestuur. Team Jeugd en Team Toernooien zijn onderdeel van Team Voetbal. De

teamcoördinator van Team Voetbal vertegenwoordigt deze teams ook naar het bestuur. Binnen het

bestuur vormen de voorzitter(s), secretaris en penningmeester (teamcoördinator Team Financiën) het

dagelijks bestuurvan de vereniging.

Binnen deze structuur zijn de teams en het bestuur samen verantwoordelijk voor de bewaking van de

identiteit en kernwaarden van S.V. Juliana ‘32. Meer hierover valt te lezen op pagina 5.
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Identiteit en kernwaarden

Bij S.V. Juliana ’32 staat het wij-gevoel voorop. S.V. Juliana ‘32 biedt de mogelijkheid om met veel

plezier te sporten en te presteren. Ieder op zijn eigen manier, waarbij we streven naar de maximaal

haalbare prestatie. Dit alles komt samen in een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, waar

aandacht is voor het individu en waar veiligheid hoog in het vaandel staat. Alles in harmonie tussen

leden en verenigingskader, waarbij iedereen – leden, ouders en overige betrokkenen – geacht worden

hun steentje bij te dragen.

S.V. Juliana ‘32. Verenigd door plezier, ontwikkeling en 

sportieve prestaties in een vertrouwde omgeving.
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Identiteit en kernwaarden

De identiteit van S.V. Juliana ‘32 wordt uitgedrukt in de volgende kernwaarden.

➔







Samen

Wij maken samen de club, met en voor elkaar.

Wij zi jn allemaalambassadeur van de club.

Wi j winnen samen en verliezen samen.

Plezier

Wij staan voor ontmoeting en ontspanning.

Wi j s taan voor gezelligheid, in en om het veld.

Wij genieten van behaalde prestaties op ons eigen niveau

Wij organiseren nevenactivi teiten die bijdragen aan het plezier.

Betrokkenheid

Wij wi llen dat iedereen zich welkom voelt en iedereen er toe doet.

Wi j zi jn trots om onderdeel te zijn van deze club.

Wi j bedenken niet alleen, maar voeren ook uit.

Wi j dragen binnen en buiten het veld ons steentje bij: leden, ouders en overige betrokkenen.

Sportiviteit

Wij hebben respect voor elkaar en de omgeving, ook als we verliezen.

Wij verkiezen gezamenlijke prestaties boven individuele prestaties.

Wi j spreken elkaar binnen en buiten het veld aan op positieve en verbeterpunten

Ontwikkeling

Wij bieden iedereen de kans om op zijn of haar niveau te tra inen/spelen.

Wij bieden een vertrouwde leeromgeving waarin fouten gemaakt mogen worden.

Wij gaan voor sportieve én persoonlijke ontwikkeling.

Wij bevorderen doorstroming van eigen jeugd.

☺



S.V. Juliana ‘32 is uiteraard een voetbalclub en daar hoort

een team bij wat zich gedurende een heel seizoen bezig

houdt met alle voetbalvormen binnen de vereniging: Team

Voetbal.

Team Voetbal bewaakt alle zaken die te maken hebben met de

belangrijkste activiteit binnen onze vereniging, namelijk voetbal.

Binnen Team Voetbal bewaakt Team Jeugd het voetbaltechnisch

beleid bij de pupillen en junioren en is Team Toernooien

verantwoordelijk voor de toernooiorganisatie.

De hoofdtaken van Team Voetbalzijn:

• Bewaken van het technisch beleid voor de selectie, lagere elftallen,

dames en jeugd;

• Bewaken van de identiteit van de vereniging binnen het

voetbaltechnisch beleid;

• Selecteren begeleiding elftallen voor de selectie, dames, jeugd;

• Samenstellen elftallen en inschrijven elftallen in competities;

• Aanspreekpunt nieuwevoetballers en voetbalsters;

• Organisatie van toernooien in lijn met de identiteit van de

vereniging.

Teamcoördinator

Gerben Prins

Damesvoetbal

Machteld Wolthoff

Lagere elftallen

Ronnie Zengerink

Team Jeugd

Renaldo Kuper
Rinske Kuper - Reuvers

Team Toernooien

Korine Grobbe

 voetbal@svjuliana32.nl
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Team Voetbal





Teamcoördinator

• Voorzitten vergadering Team Voetbal;

• Afgevaardigde namens Team Voetbalnaar

het bestuur;

• Aanstellen hoofdtrainer en begeleiding

eerste selectie;

• Aansturen selectiebeleid.

Damesvoetbal

• Bijwonen vergadering Team Voetbal;

• Aanstellen hoofdtrainer en begeleiding

selectie dames;

• Contacten met andere verenigingen

omtrent samenwerkingsbeleid;

• Aansturen selectiebeleid dames.

Lagere elftallen

• Bijwonen vergadering Team Voetbal;

• Voorzitten lagere elftallen overleg;

• Indeling lagere elftallen en 7-7 teams.

Team Jeugd

• Bijwonen vergadering Team Voetbal;

• Voorzitten Team Jeugd overleg;

• Aanstellen trainers en begeleiding jeugd

teams;

• Indeling jeugd teams.

Team Toernooien

• Bijwonen vergadering Team Voetbal;

• Voorzitten Team Toernooien overleg;

• Organiseren toernooien;

• Aansturen toernooidagen.
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Team Voetbal
Rollen en verantwoordelijkheden

Team Voetbal heeft de volgende rollen en verantwoordelijkheden.



Team Voetbal
Uitgangspunten
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De rode draad van het voetbaltechnisch beleid bij S.V. Juliana ‘32 wordt vormgegeven door de vijf

kernwaarden van de vereniging; samen, plezier, betrokkenheid, sportiviteit en ontwikkeling.

Uitgangspunten daarbij zijn:

• Gezamenlijk plezier hebben en gezamenlijk presteren staan voorop, waarbij voldoende ruimte is

voor de persoonlijke en sportieve ontwikkeling van het individu. Plezier hebben en ontwikkeling

zijn daarbij de belangrijkste voorwaarden om te presteren op sportief gebied. Dit geldt voor zowel

selectieteams als recreatieveteams.

• Juliana geeft de voorkeur aan doorstroming van eigen jeugd naar de senioren, maar voetballers

van ‘buiten’ zijn van harte welkom.

• Op trainersgebied geeft Juliana de voorkeur aan de opleiding van trainers uit eigen geleding,

waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om een trainersopleiding te volgen. Uitgangspunt hierbij is

om “eigen” senioren de jeugd te laten trainen. Dit om de betrokkenheid tussen senioren en jeugd

te bevorderen. De hoofdtrainer is bij voorkeur een jonge, beginnende trainer, die zichzelf wil

ontwikkelen en betrokkenheid toont bij de club.

• Ieder voetballend lid krijgt de mogelijkheid om op zijn/haar niveau te voetballen, in een omgeving

waarin fouten maken om ervan te leren is toegestaan.

• Voetballend gezien gaat Juliana uit van samen plezier hebben en presteren door zelf veel de bal te

hebben en direct te heroveren bijbalverlies. Systemen zijn van ondergeschikt belang.

• Juliana staat voor betrokkenheid bij de vereniging, waarbij iedereen wordt gevraagd zijn steentje

bij te dragen. Samen maken we de vereniging, waarbij enkel “consumeren” niet wordt

gewaardeerd. Dit geldt voor zowel leden als andere betrokkenen.

• Clubgenoten, tegenstanders, arbitrage en omgeving worden behandeld met respect en sportiviteit

in lijn met de kernwaarden van de vereniging. Uitgangspunt is het positiefuitdragen van de club.

• Zowel Juliana als de teams zelf organiseren nevenactiviteiten om de binding en betrokkenheid

binnen de voetbalafdelingzoveel mogelijk te vergroten.



Een echte voetbalclub heeft de beschikking over een

clubhuis en kleedruimtes, zo ook S.V. Juliana ‘32. Dit alles

moet uiteraard ook onderhouden worden. Binnen onze

club zorgt Team Clubhuis en Accommodatie hiervoor.

Team Clubhuis en Accommodatie is verantwoordelijk voor alle

organisatie- en beheerderstaken in het clubhuis en op het sportpark.

Hierdoor heeft dit team een belangrijke rol in de invulling van de

kernwaarden van de vereniging, waarbij plezier, samenwerking en

betrokkenheid voorop staan.

De hoofdtaken van Team Clubhuis en Accommodatiezijn:

• Beheren van het clubhuis inclusief inkoop en voorraden;

• Horeca in het clubhuis;

• Accommodatiebeheer en –onderhoud;

• Organiseren van niet-voetbalgerelateerde activiteiten;

• Materiaalbeheer;

• Coördinatie ophalen oud papier.

Teamcoördinator

Berthil Huiskes

Clubhuis beheerder

Hans Grobbe

Clubhuis planner

Jasper Hermelink

Accommodatie
beheerders

Bennie Nijhuis

Gerard Halfwerk
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 kantine@svjuliana32.nl

Team Clubhuis en Accommodatie





Teamcoördinator

• Voorzitten vergadering Team Clubhuis en

Accommodatie;

• Afgevaardigde namens Team Clubhuis en

Accommodatie naar het bestuur;

• Aansturen accommodatiepersoneel;

• Coördinatie ophalen oud papier;

• Materiaalbeheer sportartikelen samen met 

Team Sponsoring en Team Voetbal.

Clubhuis beheerder

• Bijwonen vergadering Team Clubhuis en

Accommodatie;

• Beheer en onderhoud van attributen en

inventaris;

• Inkoop- en voorraadbeheer.

Clubhuis planner

• Inroosteren barpersoneel;

• Inroosteren openen / afsluiten clubhuis.

Accommodatiebeheerder(s)

• Verzorgen klein onderhoud;

• Indeling en schoonmaken van de 

kleedruimtes;

• Indeling van de velden;

• Veldmateriaalbeheer (doelnetten, 

vlaggen).
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Team Clubhuis en Accommodatie
Rollen en verantwoordelijkheden

Team Clubhuis en Accommodatie heeft de volgende rollen en verantwoordelijkheden.



Een voetbalclub, zeker bij de amateurs, heeft sponsoren

nodig om toekomstbestendig te blijven. Binnen S.V.

Juliana ‘32 is Team Sponsoring de groep die zich bezig

houdt met alle sponsor-gerelateerde zaken.

Team Sponsoring heeft de verantwoordelijkheid voor het verwerven

van en beheren van de relatie met (potentiële) sponsoren. Sponsoring

mag worden gezien als geld, maar ook als materialen en/of goederen.

De hoofdtaken van Team Sponsoring zijn:

• Relatiewerving en -beheer;

• Contracten en bestellingen van sponsormaterialen;

• Functioneel beheer van de webshop;

• Beheer Club van 100;

• Diverse (sponsor)acties en verlotingen;

• Beheer en bestellingen van sportartikelen.

Teamcoördinator

Jeroen Vaanholt

Club van 100

Eric-Jan van Erven

Martin Poelman

12


sponsoring@svjuliana32.nl

clubvan100@svjuliana32.nl

Team Sponsoring





Teamcoördinator

• Voorzitten vergadering Team Sponsoring;

• Afgevaardigde namens Team Sponsoring 

naar het bestuur;

• Organiseren sponsorbeleid, inclusief

sponsorbrochure en contracten;

• Werven van sponsoren;

• Onderhouden van relaties met (potentiële) 

sponsoren;

• Bestellen van sponsormaterialen en

sportartikelen bij de leverancier.

Sponsorwerving

• Bijwonen vergadering Team Sponsoring;

• Werven van sponsoren;

• Onderhouden van relaties met 

(potentiële) sponsoren.

Club van 100

• Bijwonen vergadering Team Sponsoring;

• Voorzitten vergadering Club van 100;

• Werven Club van 100 leden;

• Bestellen bordjes Club van 100.
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Team Sponsoring
Rollen en verantwoordelijkheden

Team Sponsoring heeft de volgende rollen en verantwoordelijkheden.



PR en nieuwe media worden in deze (digitale) tijden steeds

belangrijker voor het uitdragen en onder de aandacht

houden van de club. Binnen S.V. Juliana ‘32 is Team

Marketing en PR hier continue mee bezig.

Team Marketing en PR is verantwoordelijk voor de communicatie en

promotie van de vereniging. Dit team richt zich op zowel

communicatie naar de leden toe als op communicatie naar partijen

buiten de vereniging. Team Marketing en PR zorgt voor

ondersteuning aan Team Voetbal bij de organisatie van toernooien en

aan Team Clubhuis en Accommodatie bij de organisatie van

evenementen in en rondom het clubhuis.

De hoofdtaken van Team Marketing en PR zijn:

• Communicatienaar de media, relaties en andere partijen;

• Beheer van de website en socialemedia;

• Contentontwikkeling en –beheer;

• Mede-organiseren van nevenactiviteiten;

• Ledenwerving;

• Promotie van toernooien en evenementen.

Teamcoördinator

Rita Prins-Van Tilbeurgh

Websitebeheerder

Vincent Mengerink

Contentbeheerder

Anke Hemmer

Contentbeheerder

Danny Prinsen
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 nieuwsbrief@svjuliana32.nl

Team Marketing en PR





Teamcoördinator

• Voorzitten vergadering Team Marketing en

PR;

• Afgevaardigde namens Team Marketing en

PR naar het bestuur;

• Communicatie naar de media, relaties en 

andere partijen;

• Communicatie naar de leden; o.a. via de 

nieuwsbrief.

• Mede-organiseren nevenactiviteiten;

• Organiseren promotiestrategie rondom de 

vereniging en nevenactiviteiten.

Website beheerder

• Bijwonen vergadering Team Marketing en

PR;

• Technisch beheer van de website.

Contentbeheerder(s)

• Bijwonen vergadering Team Marketing en

PR;

• Creëren en publiceren van content op de 

website en sociale media;

• Ontwikkelen van promotiematerialen

rondom nevenactiviteiten.

Ledenwerving

• Bijwonen vergadering Team Marketing en

PR;

• Organiseren van activiteiten rondom het 

werven van nieuwe leden.
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Team Marketing en PR
Rollen en verantwoordelijkheden

Team Marketing en PR heeft de volgenderollen en verantwoordelijkheden.



De financiële en administratieve stromen binnen een club

zijn cruciaal om te blijven bestaan. Team Financiën is het

team wat er binnen onze club voor zorgt dat dit alles in

goede banen wordt geleid.

Team Financiën is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het

bewaken van het financiële beleid en de financiële positie van de

vereniging. Dit team draagt tevens zorg voor het beheer en

onderhoud van de ledenadministratie.

De hoofdtaken van Team Financiën zijn:

• Voeren van de financiële administratie;

• Opstellen van de begroting;

• Budgetbewaking en rapportage;

• Regeling kascontrole;

• Innen van contributie;

• Ledenadministratie en overschrijvingen.

Teamcoördinator

Ludwig Winters

Contributieadministratie

Tom Koers

Ledenadministratie

Michelle Mens
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penningmeester@svjuliana32.nl

ledenadministratie@svjuliana32.nl

Team Financiën





Teamcoördinator

• Voorzitten vergadering Team Financiën;

• Afgevaardigde namens Financiën naar het 

bestuur;

• Vervullen van de rol van Penningmeester in 

het (dagelijks) bestuur;

• Voeren van de financiële administratie;

• Opstellen van de begroting;

• Budgetbewaking en opstellen van 

rapportages;

• Regeling kascontrole.

Contributieadministratie

• Bijwonen vergadering Team Financiën;

• Innen van de contributie;

• Innen bijdrage Club van 100;

• Afhandelen contributie achterstanden.

Ledenadministratie

• Bijwonen vergadering Team Financiën;

• Beheren van de ledenadministratie;

• Inschrijven en uitschrijven van leden;

• Behandelen van overschrijvingen;

• Wijzigen van persoonsgegevens.
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Team Financiën
Rollen en verantwoordelijkheden

Team Financiën heeft de volgende rollen en verantwoordelijkheden.
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Doelen 2021-2025

S.V. Juliana ‘32 heeft de volgende doelen opgesteld, die direct verbinding hebben met de identiteit en

kernwaarden van de club.







Duurzaamheid en accommodatie

Investeren in duurzame energie met zonnepanelen en LED-verlichting.

Vervangen van ketels in de kleedruimtes.

Scheiden van plastic flesjes en blikjes van restafval.

Verbeteren faciliteiten en aankledingclubhuis.

Voetbal

Aansluiten pupillen / jongere junioren en senioren, met doorstroming naar selectie en LE.

Uitbreiden naar vi jf lagere seniorenteams.

In s tand houden en uitbreiden meisjes- en damesvoetbal.

Uitbreiden 7-7 voetbal.

Organiseren van toernooien gericht op plezier en prestaties op eigen niveau.

Vereniging en samenwerking

Realiseren samenwerkingen met andere verenigingen op het sportpark.

Organiseren verbindende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen binnen de club.

Betrekken van oud-leden bij de vereniging.

Invul len openstaande vacatures binnen de organisatie.

Financiëel en sponsoring

Verstevigen bestaande liquide positie van de vereniging en opbouwen eigen vermogen.

Uitbreiden sponsorportfolio en sponsorinkomsten.

Aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor.

Uitbreiden Club van 100 naar 100 leden. 


Communicatie

Opstellen promotiestrategie en start van uitvoering.

Vergroten zichtbaarheid in regionale media.

Uitbreiden positief sentiment rondom de club via social media.

Vergroten transparantie tussen bestuur, kader en leden.  



Voorzitter

Erik Groot Roessink

Voorzitter

Peter Rosendal

Secretaris

Patrick Spijker

voorzi tter@svjuliana32.nl voorzi tter@svjuliana32.nl secretaris@svjuliana32.nl

Penningmeester

Ludwig Winters

Teamcoördinator

Team Voetbal

Gerben Prins

Teamcoördinator Team Clubhuis

en Accommodatie

Berthil Huiskes

penningmeester@svjuliana32.nl voetbal@svjuliana32.nl kantine@svjuliana32.nl

Teamcoördinator

Team Sponsoring

Jeroen Vaanholt

Teamcoördinator

Team Marketing en PR 

Rita Prins-Van Tilbeurgh

Wedstrijdzaken

Patricia van Straaten

sponsoring@svjuliana32.nl nieuwsbrief@svjuliana32.nl wedstrijden@svjuliana32.nl
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Bestuur

Het bestuur van S.V. Juliana ‘32bestaat uit de volgende personen.
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