CHECKLIST VOOR VERENIGINGEN

Versie januari 2017

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE ONDERWERPEN, ZIE www.kncb.nl, CLUB ADVIES
Naam Vereniging:

Datum:

Contactpersoon Vereniging:

Functie Vereniging/Commissie:

Email en Telefoon:

Check Commissie
Paraaf & Naam

Check Bestuur
Paraaf en Naam
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Opmerkingen Algemeen:
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Organisatie
Onderwerpen
Bestuur
Commissies

Nee

In ontwikkeling

Ja

Omschrijving

Opmerkingen
(bv wat ontbreekt nog? Deadline? Wie actie?)

1. Namen leden bestuur,
commissies
2. Takenpakket en
taakomschrijving leden bestuur,
commissies
3. Takenpakket en
taakomschrijving ondersteunende
vrijwilligers (organisatie,
administratie, technische staf)

Regelmatige en
structurele
communicatie met
leden

Transparant
financieel – en
contributiebeleid

3. organogram
1. ALV, club blad, website, email,
social media, posters, etc
2. KNCB lidmaatschap op
website, social media, club blad,
etc
1.Statuten,, ALV jaarbegroting,
verantwoording kascommissie
2.Bewijs van contributiebeleid

Alle
bestuursleden
erkennen en
handelen naar 13
Aanbevelingen
Goed Bestuur

1.Alle bestuursleden hebben een
kopie van 13 Aanbevelingen
Goed Bestuur en zijn op de
hoogte van de inhoud.
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Ontwikkelingsplan
Onderwerp
Beleids- of
ontwikkelingsplan
dat jaarlijks wordt
geëvalueerd door
het bestuur en
gecommuniceerd
met de leden.

Nee

In
ontwikkeling

Ja

Omschrijving
Beleids- of ontwikkelingsplan,
Stappenplan voor Groei

Met daarin
opgenomen:
Visie
Missie
Doelstellingen
Uitgangssituatie
Jeugdactieplan
Vrijwilligersbeleid
Communicatiebeleid
Beleid Normen &
Waarden
Veilig Sport Klimaat
Evaluatiemoment en
Evaluatiewijze
Actieplan Jaarplanner
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Opmerkingen
(bv wat ontbreekt nog? Deadline? Wie actie?)

Cricket Programma
Onderwerpen

Alle coaches zijn
gediplomeerd en zijn
verzekerd via de
vereniging

Alle coaches hebben
een VOG
Jeugd coaching door
een coach met
minimaal ECB Level
2 diploma.
Programma voor
trainingen en
wedstrijden
Voldoende
gediplomeerde
coaches per aantal
(jeugd-) spelers

Nee

In
ontwikkeling

Ja

Omschrijving

Opmerkingen
(bv wat ontbreekt nog? Deadline? Wie actie?)

1. Lijst van de coaches en
hun ICC Europe
lidmaatschap nummer
2. Kopie polis
aansprakelijkheid
verzekering
1.Kopie VOG
1. Certificaat ECB Coach

1. Training – en
wedstrijdprogramma,
lesprogramma scholen,
sportverenigingen
1.Lijst actieve coaches
2.Schema trainingen
3. Speler/team volgsysteem

Minstens twee
volwassen
begeleiders zijn
aanwezig tijdens
jeugd trainingen en
wedstrijden.

1. Schema begeleiding
trainingen en wedstrijden
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Werving en Behoud
Onderwerpen

Nee

In ontwikkeling

Ja

Omschrijving

Opmerkingen
(bv wat ontbreekt nog? Deadline? Wie actie?)

De vereniging
verwelkomt iedereen,
ongeacht leeftijd, ras,
vaardigheid, geslacht,
etnische achtergrond,
nationaliteit, etc.

1.Verenigingsbeleid
2.Communicatie diversiteitsbeleid
3.Gedragscode

Actieplan voor werving
en behoud van leden
en betrokkenen uit de
buurt

1.Kopie ontwikkelingsplan
2.Enquete
3.Bijeenkomst ouders en
vrijwilligers
4. openingsdag en slotdag
1. Gedragscode / huisregels zijn
zichtbaar in het clubhuis en de
website.
2. Kopie van het
communicatieplan

Gedragscode /
huisregels voor
(jeugd-)spelers,
ouders, begeleiders,
coaches en
betrokkenen.
Regelmatig contact
met tenminste 2
basisscholen of
buurtsport /
sportorganisatie

Regelmatig contact
met de gemeentelijke
sportafdeling

1.Schriftelijke bevestiging van
samenwerking met de
buurtgemeenschap
2.Organisatie cricket toernooi
voor scholen en /of sportcomplex
3.Communicatie via website,
email, social media, local media,
flyer etc
1.Sportafdeling gemeente en
contactpersoon accommodatie,
2.Combinatiefunctionaris
verenigingsmanager

7

Veilig Sport Klimaat
Onderwerpen
Coaches hebben
online module In
Veilige Handen
gevolgd.
Begeleiders n
coaches van
jeugdleden volgen
cursus In Veilige
Handen in de buurt
Begeleiders en
coaches van
jongeren tot 18 jaar
hebben een VOG
Coaches en
begeleiders zijn
bekend met de
KNCB gedragscode
voor coaches,
begeleiders, spelers
en ouders.
De vereniging heeft
volledige
contactgegevens
van ouders en
verzorgers van alle
jeugdleden tot 18
jaar.

Nee

In ontwikkeling

Ja

Omschrijving

Opmerkingen
(bv wat ontbreekt nog? Deadline? Wie actie?)

1.verenigingsbeleid
2.Samenwerking
gemeentelijk en of regionale
sportafdeling

Bestuur bewaart dossier
VOG’s

1.De KNCB Gedragscodes
zijn gecommuniceerd met
coaches, begeleiders,
spelers en ouders.
2.KNCB Gedragscode
opnemen op website

1. kopie van het jeugd
inschrijvingsformulier
2. Kopie spelerslijsten in
bezit van trainers, coaches
en begeleiders tijdens
trainingen, wedstrijden en
evenementen.

Trainers, coaches en
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begeleiders houden
een absentielijst van
jeugdspelers bij voor
trainingen en
wedstrijden.
Trainers, coaches en
begeleiders zijn zich
bewust van hun
verantwoordelijkheid
wanneer met
jeugdspelers jonger
dan 18 gespeeld
wordt.
Protocol
ontruimingsplan of
ongeval.

Protocol
Verantwoord
Alcoholgebruik
EHBO kit bereikbaar
en beschikbaar
tijdens trainingen en
wedstrijden.

3. Kopie briefing coaches,
begeleiders en trainers.

1.Kopieën protocollen
aanwezig in clubhuis en
instructie barpersoneel en
leden.
2. Map met
plattegrond/route/gegevens
van het dichtstbij gelegen
ziekenhuis is beschikbaar in
het clubhuis.
1.Cursus voor barpersoneel
verantwoord alcoholgebruik
1.EHBO kit bergplaats
communiceren met
barpersoneel, leden en
coaches
2 Sleutel Clubhuis,
bergplaats
3. AED aanwezig en
instructie leden en coaches

9

