
 

FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN BESTUUR 

 

Gilbert Van Loo: voorzitter 

 Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de club. De voorzitter is aldus belast 
met de algehele leiding van de club en geeft leiding aan de bestuursorganen binnen 
de club 

 Leiden van bestuurs- en andere vergaderingen.  

 Coördineren van de verschillende clubgeledingen en ze delen met de andere leden 
van het bestuur.  

 Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken.  

 Controle en bijsturing van de dagelijkse werking van de club. Hij ziet toe op de naleving 
van de statuten, de huishoudelijke reglementen en de bondsreglementen 

 Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in 
samenwerking met het bestuur.  

 Vertrouwenspersoon van de club.  

 Hij is tevens toezichthouder op de administratieve en sportieve activiteiten van de club 
en is de eindverantwoordelijke  

 Hij vertegenwoordigt de club bij de bondsinstanties voor het behartigen van de 
clubbelangen. De voorzitter is het boegbeeld van de club en zorgt voor de externe 
contacten en contracten.  

 Het (ver)binden en enthousiasmeren van sponsors, voetballers en alle medewerkers 
en dat in alle geledingen van de club 

 Oog en oor hebben voor sportieve en duurzame ontwikkelingen in de voetbalsport met 
het oog op een rechtstreekse implementatie in het clubgebeuren.  

 Bestuursfunctie vervullen : samen met secretaris en penningmeester vormt de 
voorzitter het dagelijks bestuur welke prioriteiten kan stellen en ook ingrijpen in 
projecten en in alle sportieve geledingen van de club indien dit nodig mocht blijken of 
indien deze niet naar behoren zouden functioneren. 

 
 
Luc Bertels: gerechtigde correspondent 
 

 beheer van het lidmaatschap van de KBVB/VFV van spelers en diverse Gr Vossem-
belanghebbenden;  

 de inschrijving van Gr Vossem in de diverse competities;  

 onderhoud van het digitaal wedstrijdblad;  

 afhandeling tuchtdossiers van KBVB/VFV;  

 aangifte en verwerking van voetbalongevallen;  

 en nog diverse contacten. 
 
 
Chris Van der Vennet: secretaris 
 

 Verzorgt de briefwisseling, onderhoudt de contacten met de K.B.V.B., waakt op de 
naleving van de reglementen van de K.B.V.B., de statuten van de club en het 
huishoudelijk reglement. 

 Hij brengt, hierin bijgestaan door de andere bestuursleden, op de algemene 
vergaderingen van de club verslag uit over de werking van de club en houdt de 
archieven en de notulen der vergaderingen bij.  

 Hij zorgt voor de volledige administratie, dit alles volgens de afspraken en richtlijnen 
van het Bestuur.  



 

 Een deel van zijn functie kan, bij beslissing van het Bestuur en voor zover dit in 
overeenstemming is met de statuten der K.B.V.B., aan een ander bestuurslid worden 
overgedragen. 

 De secretaris is met name gelast met het oproepen van de raad van bestuur, het 
opstellen van de verslagen, te waken over het bewaren van de documenten. Hij legt 
zo spoedig mogelijk de akten neer ter griffie van de Handelsrechtbank.  

 Neemt deel aan de discussies en besluitvorming binnen de club samen met de andere 
leden van het bestuur. 

 
 
Patrick Goossens: penningmeester 
 

 Behandelt de financiële verrichtingen, houdt het archief der rekeningen bij, brengt 
regelmatig verslag uit aan het Bestuur over de financiële toestand en maakt ten 
behoeve van de algemene vergaderingen van de club het financiëel verslag op.  

 De penningmeester is eveneens belast met het bijhouden van de rekeningen, van de 
aangifte bij de belastingen, de formaliteiten voor de kwijting van de B.T.W. 

 Neemt deel aan de discussies en besluitvorming binnen de club samen met de andere 
leden van het bestuur.  

 Is verantwoordelijk voor het ICT beleid in de club 
 
 
Peter Maginelle: jeugdvoorzitter / sportief verantwoordelijke 
 

 Neemt deel aan de discussies en besluitvorming binnen de club samen met de andere 
leden van het bestuur.  Hij ziet samen met de TVJO toe op de goede werking van de 
jeugdopleiding 

 Hij waakt erover dat de gemaakte afspraken m.b.t. de jeugd worden nagekomen. 

 Hij is verantwoordelijk voor het oplossen van de extra-sportieve problemen en 
conflicten binnen de jeugdopleiding. 

 Hij bewaakt samen met de TVJO de vlotte doorstroming van jeugdspelers naar het 
eerste elftal. 

 Hij informeert het bestuur over de stand van zaken in de jeugdopleiding. 

 Neemt deel aan de discussies en besluitvorming binnen de club samen met de andere 
leden van het bestuur. 

 Fungeert als aanspreekpunt inzake jeugdbeleid op extra-sportief vlak. 
 
 
Tim Taverniers: PR / Communicatie 
 

 Legt de contacten met de bedrijfswereld en de handelaars. 

 Vormt samen met Gilbert Van Loo en Raymond Philips het team dat de gesprekken 

voert met huidige en toekomstige spelers voor de eerste ploeg 

 Zorgt voor de interne en externe communicatie binnen de club 

 Verantwoordelijke auditdossier 

 

Guido Jossa: Evenementen 

 

 Regelt de locatie waar het evenement plaats zal vinden   

 Organiseert de activiteiten  

 Is verantwoordelijk voor het programma  



 

 Regelt de financiering en bewaakt het budget van de evenementen 

 Is het aanspreekpunt voor alle organisatorische vragen  

 Coördineert het personeel gedurende het evenement  

 Is medebeslisser over de marketing en communicatie rondom het evenement  

 Regelt vergunningen 

 

Raymond Philips: Logistiek en terreinverantwoordelijke 

 Is verantwoordelijk voor het materiaal, terrein, kleedkamers en kantine 

 Is verantwoordelijk voor de bestellingen voor de kantine 

 Is het aanspreekpunt voor het kantinepersoneel 

 Doet dienst als ombudsman in geval van persoonlijke problemen 

 

 

 


